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Algemene voorwaarden De Kruijf Rechtshulp 
Versie 2020.2 
 
 
Artikel 1. Algemeen  
Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan:  
1. De Kruijf Rechtshulp: Mevrouw I.M. De Kruijf, gevestigd te Leeuwarden, 
handelend onder de naam De Kruijf Rechtshulp en ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77099974.  
2. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. 
3. Partijen: De Kruijf Rechtshulp en opdrachtgever samen. 
 
 
Artikel 2. Toepassing  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige 
opdrachten en andere huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen 
opdrachtgever en De Kruijf Rechtshulp, evenals op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten.  
2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van 
toepassing wanneer dit schriftelijk is overeengekomen. 
3. Deze algemene voorwaarden worden bij de opdracht toegezonden. 
4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene 
voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.  
 
 
Artikel 3. Overeenkomst van opdracht 
1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtgever De Kruijf Rechtshulp 
mondeling of schriftelijk de opdracht geeft om de desbetreffende diensten te 
verrichten.  
2. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk bevestigd door middel van 
ondertekening van een opdrachtbevestiging door zowel opdrachtgever als De Kruijf 
Rechtshulp. 
3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 
7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door De Kruijf Rechtshulp.  
4. De Kruijf Rechtshulp is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden 
in te schakelen.  
5. Een opdracht aan De Kruijf Rechtshulp houdt mede de bevoegdheid in om 
namens de opdrachtgever overeenkomsten te sluiten met hulppersonen, zoals 
andere juristen, advocaten en adviseurs.  
6. De Kruijf Rechtshulp is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de 
uitvoering van opdrachten van deze door De Kruijf Rechtshulp ingeschakelde 
derden.  
7. De Kruijf Rechtshulp staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat van 
opdrachtgever. 
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Artikel 4. Prijzen 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het aan de opdrachtgever in 
rekening te brengen honorarium worden berekend op basis van het uurtarief, 
vermenigvuldigd met de gewerkte uren. 
2. Alle prijzen die De Kruijf Rechtshulp hanteert zijn in euro’s, zijn btw vrijgesteld en 
exclusief kosten van derden en eventuele overige kosten zoals administratiekosten, 
heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of 
anders overeengekomen.  
3. De Kruijf Rechtshulp is gerechtigd te allen tijde haar honorarium aan te passen. 
4. De Kruijf Rechtshulp zal prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.  
 
 
Artikel 5. Betaling  
1. In beginsel zal De Kruijf Rechtshulp iedere maand declareren. De Kruijf 
Rechtshulp heeft het recht de prijs tussentijds en/of in delen te factureren. 
2. De Kruijf Rechtshulp is gerechtigd bij aanvang van de diensten van opdrachtgever 
een voorschot te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.   
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 
dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden.  
4. Indien de opdracht wordt uitgevoerd ten behoeve van meerdere natuurlijke en/of 
rechtspersonen, zijn deze personen hoofdelijk aansprakelijk om de facturen van De 
Kruijf Rechtshulp te betalen.  
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, is opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente aan De Kruijf Rechtshulp 
verschuldigd. 
6. Wanneer, bij uitblijven van tijdige betaling, ook na een aanmaning geen betaling 
volgt, is De Kruijf Rechtshulp gerechtigd alle maatregelen te nemen ter invordering 
van haar vordering(en) op opdrachtgever.  
7. Alle gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen zijn 
voor rekening van de opdrachtgever. 
 
 
Artikel 6. Opschorting diensten 
Indien een factuur van De Kruijf Rechtshulp niet tijdig wordt voldaan, is De Kruijf 
Rechtshulp gerechtigd om haar diensten ten behoeve van opdrachtgever op te 
schorten. 
 
 
Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten 
1. De Kruijf Rechtshulp behoudt alle auteursrechten en alle overige rechten van 
intellectuele eigendom op de door haar geleverde diensten, waaronder, maar niet 
uitsluitend, verstrekte adviezen, aanbiedingen, contracten, algemene voorwaarden 
en privacyreglementen.   
2. Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie of gegevens in 
het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van 
derden. De opdrachtgever vrijwaart De Kruijf Rechtshulp tegen alle aanspraken van 
derden die verband houden met de door De Kruijf Rechtshulp geleverde diensten.  
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Artikel 8. Aansprakelijkheid 
1. Iedere aansprakelijkheid van De Kruijf Rechtshulp voor schade tegenover 
opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval 
uit hoofde van de door De Kruijf Rechtshulp gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het 
eigen risico van De Kruijf Rechtshulp onder die verzekering.  
2. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens artikel 8 lid 1 genoemde 
verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van De Kruijf Rechtshulp jegens 
opdrachtgever beperkt tot het honorarium dat is gedeclareerd in de desbetreffende 
opdracht, echter tot een maximum van €500,-.  
3. De Kruijf Rechtshulp is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.  
4. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste 
roekeloosheid door De Kruijf Rechtshulp. 
 
 
Artikel 9. Vervaltermijn 
Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van De Kruijf Rechtshulp 
vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid 
direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 
6:89 van het Burgerlijk Wetboek.  
 
 
Artikel 10. Overmacht  
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat 
een tekortkoming van De Kruijf Rechtshulp in de nakoming van enige verplichtingen 
ten aanzien van de opdrachtgever niet aan De Kruijf Rechtshulp kan worden 
toegerekend in een van de wil van De Kruijf Rechtshulp onafhankelijke situatie, 
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever 
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn 
verplichtingen in redelijkheid niet van De Kruijf Rechtshulp kan worden verlangd.  
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook, maar niet uitsluitend, 
gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); 
wanprestaties en overmacht van derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, 
internet-, computer- en telecomstoringen; overheidsmaatregelen, die een wijziging in 
de feitelijke omstandigheden meebrengen; onvoorziene vervoersproblemen en 
ziekte.  
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor De Kruijf Rechtshulp één of 
meer verplichtingen naar haar opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die 
verplichtingen opgeschort totdat De Kruijf Rechtshulp er weer aan kan voldoen.  
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft 
geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk 
ontbinden.  
5. De Kruijf Rechtshulp is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding 
verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.  
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Artikel 11. Wijziging algemene voorwaarden 
1.  De Kruijf Rechtshulp is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan 
te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Kruijf Rechtshulp zoveel mogelijk vooraf met 
de opdrachtgever spreken. 
 
 
Artikel 12. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid  
1. Wanneer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of 
vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet 
aan.  
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een 
bepaling die het dichts in de buurt komt van wat De Kruijf Rechtshulp bij het opstellen 
van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 
 
 
Artikel 13. Toepasselijk recht   
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en De Kruijf Rechtshulp, is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
2. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen.  
 
 
 


