
 

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 01 januari 2012  
Inzake: IUS LEGAL B.V., KVK 51371448.  
 
Art. 1 Algemeen 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

· Cliënt: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in 
Artikel 2.1; verder te noemen als “Opdrachtgever” of “Cliënt”. 

· Opdrachtnemer: IUS Legal B.V. gevestigd te Alkmaar, verder te noemen als 

“Opdrachtnemer”; “IUS”; “IUS LEGAL”; “IUS Legal Services”; 
1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 

BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer indien deze naar zijn 
beoordeling realistisch en haalbaar zijn, in samenspraak met cliënt. 

1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van 

al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn, respectievelijk door 
opdrachtnemer worden ingeschakeld. 
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van 

opdracht, strekkend tot het verrichten van juridische werkzaamheden door 
opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende 

overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer, respectievelijk hun 
rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of 
offertes. 

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en / of uitsluitingen zijn slechts van 
kracht indien en voor zover IUS Legal dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt 
heeft bevestigd. 

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de 

reeds gesloten overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de 
overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende 
beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding 
dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 

2.4 Opmerkingen en restricties in verband met de algemene voorwaarden dienen 
onverwijld na ontvangst van het opdrachtformulier gemotiveerd en per 

aangetekend schrijven te worden medegedeeld. 
2.5 De toepasselijkheid van (eventueel) door de cliënt gehanteerde of zelf ingebrachte 

algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten. Op al onze diensten zijn 
van toepassing onze algemene voorwaarden te vinden op www.iuslegal.nl of via 
KvK Alkmaar 51371448. 
 

Artikel 3 - Gegevens en informatie 

3.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht 
indien cliënt alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de 
vorm en op de wijze als door opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra 
kosten, ontstaan doordat cliënt de verlangde 
gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen 
voor rekening van cliënt. 

3.2 Cliënt is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en 

omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang 
kunnen zijn. 

3.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of 
namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie. 

 
 

 

 
 



 

 

 
Artikel 4 – Totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de opdracht 
4.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijk en / of mondelinge opdracht van 

cliënt en/of retournering op welke wijze dan ook van het ingevulde en 
ondertekende opdrachtformulier en/of doordat opdrachtnemer feitelijk een 
aanvang heeft gemaakt met de reeds opgedragen werkzaamheden door cliënt. De 
overeenkomst kan beëindigd worden door het schriftelijk opzeggen per 

aangetekende post. Indien cliënt een rechtspakket heeft, dan is opzeggen mogelijk 
na het verlopen van het rechtspakket, met een maand opzegtermijn. 

4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon(en) de opdracht 

wordt uitgevoerd, doch neemt hij daarbij de door cliënt kenbaar gemaakte wensen 
zoveel mogelijk in acht. 

4.3 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht de 

nodige zorgvuldigheid betrachten en naar beste vermogen met de belangen van de 
opdrachtgever rekening houden. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het 
bereiken van enig door cliënt beoogd resultaat. 

4.4 IUS Legal behartigt het juridische belang van zijn cliënt, die in een geschil 
betrokken is geraakt. Hieronder wordt verstaan: het adviseren van de cliënt over 
zijn rechtspositie en de mogelijkheden om zijn beoogde resultaat te behalen; het 
voeren van verweer tegen vorderingen, waarin cliënt meent dat zijn belang 

geschonden wordt; het geldend maken van vorderingen of het namens de cliënt 
indienen dan wel verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften en het ten uitvoer 
leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken. Indien een 
aangemelde zaak naar de mening van opdrachtnemer een negatief resultaat zal 
opleveren en cliënt ondanks het advies van IUS Legal toch wilt doorzetten, dan is 

dit mogelijk tegen betaling van het uurtarief en/of een vastgestelde som, in 
samenspraak met cliënt. 

4.5 Termijnen waar binnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn slechts fatale 
termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen. 

4.6 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door 
cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer 
de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de 
overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. 

4.7 De opdracht zal als voltooid worden geacht bij het ( deels ) succesvol afronden van 
de uit handen gegeven opdracht aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer bepaalt wat 
een succesvolle afronding inhoudt. Indien client ervoor kiest om de reeds 
verstrekte opdracht in te trekken en/of de zaak zelf af te wikkelen en/of zelf gaat 
onderhandelen, dan behoudt IUS Legal het recht om de werkzaamheden tot het 
moment van intrekking en/of een ander moment zoals voornoemd te factureren. 
IUS Legal mag zelf kiezen of zij dan factureert volgens gehanteerde staffels of op 

basis van uurtarief. Voorts is IUS Legal gehouden om zich terug te trekken bij 
onvoorziene omstandigheden, dan wel omstandigheden waarbij het niet langer in 
het belang is van partijen om de belangenbehartiging voort te zetten. 

 
Artikel 5 – Tarieven  
5.1 IUS Legal berekent gebruikelijke uurtarieven, die vooraf bekend gemaakt zullen 

worden op de website of aan opdrachtgever vooraf bekend zal worden gemaakt. 

Naast het behandelen van een zaak op basis van uurtarief is het ook mogelijk om 
tegen een vaste prijs uw zaak te laten behandelen. IUS Legal kan nadere 
voorwaarden stellen alvorens wij uw zaak behandelen. Zo kan IUS Legal een 
bepaald honorarium aan u doorberekenen om uw zaak goed te kunnen 
behandelen. Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden 
te vinden op www.iuslegal.nl. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
5.2 

 
IUS Legal behartigt uw belangen. Bij het behandelen van uw zaak kan het vaak 
voorkomen dat de tegenpartij gedeeltelijk belast wordt met kosten die ons kantoor 
maakt, teneinde om uw belang ten beste eruit te laten komen.  

 
5.3 

 
In beginsel zijn de gepubliceerde tarieven op de website van toepassing. Indien er 
geen tarieven vermeld worden, dan geldt het tussen IUS Legal en cliënt 

overeengekomen tarief.   
 

Artikel 6 – Wijziging van voorwaarden en tarieven. 

6.1 IUS Legal is gerechtigd de Algemene Voorwaarden en tarieven te wijzigen. 
6.2 De wijzigingen treden twee weken na bekendmaking, of op een latere datum zoals 

in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn 

is vereist, die alsdan wordt toegepast. 
6.3 Indien IUS reeds een opdracht van cliënt heeft ontvangen gelden de tarieven bij 

het sluiten van de overeenkomst. Indien tarieven binnen de periode van aanvang 
en uitvoering gewijzigd worden en de nieuwe tarieven zijn gunstiger voor cliënt, 
kan deze een overstap maken, mits dit binnen 30 dagen na wijziging kenbaar 
gemaakt wordt en tegen betaling van de eenmalige administratiekosten van 14,95 
euro. 

6.4 Tariefswijziging kan nimmer leiden tot kosteloze opzegging van de reeds uit 
handen gegeven opdracht, daar een wijziging geen enkel nadeel heeft voor cliënt, 
aangezien deze in de oude tariefsstructuur/oude AV blijft zoals omschreven in art. 
6.3. 

 

Artikel 7 – Betaling 
7.1 Betaling dient altijd in overleg met IUS Legal en zonder enige aftrek, korting of 

verrekening in euro’s ( € ) te geschieden door storting of overmaking op de op de 
factuur aangegeven bank- of girorekening binnen de op die factuur vermelde 
betalingstermijn, bij gebreke waarvan cliënt in verzuim is. 

7.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een 
opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van cliënt daartoe 
naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft - van cliënt gehele of 

gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij 
gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn 
verplichtingen op te schorten. Aan geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling valt te 
denken aan een depothonorarium of een bankgarantie. Depothonorarium wordt in 
beginsel toegepast. 

 
Artikel 8 – Reclames 

8.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag 
dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen dertig dagen na de 
verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt reclameert, dan wel, 
indien cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, 
binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan 
opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 

8.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van cliënt niet op, behoudens voor 

zover opdrachtnemer aan cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de reclame 
gegrond acht. 

8.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze 
tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos 
verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het 
geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie 

van door cliënt reeds betaald honorarium naar evenredigheid. Op al onze diensten 
zijn van toepassing onze algemene voorwaarden te vinden op www.iuslegal.nl. 

 
 



 

 

 
Artikel 9 – Aansprakelijkheid 
9.1 IUS is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst 

waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn niet aansprakelijk, 
behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald. 

9.2 Opdrachtnemer is jegens cliënt aansprakelijk voor een tekortkoming in de 
uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht 

nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de 
opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk 
voor onder meer maar niet uitsluitend voor de volgende zaken: 

· bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van 
onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door cliënt aan opdrachtnemer of 
anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van cliënt; 

· bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten 
van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van 
opdrachtnemer daaronder niet begrepen) en technische infrastructuur, ook indien 
deze personen werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie; 
· bij cliënt of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade. 

9.3 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen één maand nadat 
cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij 

opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op 
schadevergoeding vervalt. 

9.4 Cliënt is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle 
aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, 
commissarissen en personeel van cliënt alsmede gelieerde rechtspersonen en 

ondernemingen en anderen die bij de organisatie van cliënt betrokken zijn - die 
voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer 

ten behoeve van cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn 
van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

 
Artikel 10 – Vervaltermijn 
10.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen 

vorderingsrechten van cliënt uit welken hoofde ook jegens opdrachtnemer in 

verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder 
geval na drie maanden na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs 
bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. 

 
Artikel 11 – Privacy 
11.1 Bij de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt IUS Legal Services gegevens 

met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. 
11.2 De wijze van verwerking van gegevens van cliënt(en) en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer zijn neergelegd in het "Privacystatement“ van IUS LEGAL 
SERVICES, zoals deze gepubliceerd wordt op de website. Indien nieuwe 
ontwikkelingen dit noodzakelijk achten, zal dit privacystatement aangepast 
worden. 

11.3 Een ieder heeft recht op inzage of correctie van zijn gegevens. Het opvragen van 

deze gegevens dient schriftelijk te geschieden, waarna IUS alle gegevens zal 
verstrekken waar cliënt om vraagt. IUS Legal kan voor deze gegevens een 
wettelijk vastgestelde vergoeding berekenen. Op al onze diensten zijn van 
toepassing onze algemene voorwaarden te vinden op www.iuslegal.nl. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Artikel 12 - Rechts- en forumkeuze 
12.1 Op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn 
niet van toepassing op een tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij anders 
wordt overeengekomen. 

12.2 Cliënt dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot een dienst 

in eerste instantie te wenden tot IUS Legal Services, via het door IUS bekend 
gemaakte adres. IUS zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht of 
geschil inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval 

zal IUS Legal bekendmaken op welke termijn cliënt een inhoudelijk reactie kan 
verwachten. 

12.3 In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden kunnen cliënt en 

opdrachtnemer te samen kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting. 

 


