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Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van 

werkzaamheden door Verbruggen Juridisch Advies te Deurne 
 

 

Artikel 1: Algemeen 

1.1 Verbruggen Juridisch Advies is een eenmanszaak die tot doel heeft een bedrijf te voeren op het 

gebied van de rechtspraktijk en ruimtelijke ordening door middel van advisering, pleiten,  

interim-management en overige overeengekomen diensten aan opdrachtgevers. Verbruggen 

Juridisch Advies  is gevestigd te Deurne. 

1.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen de opdrachtgever en Verbruggen 

Juridisch Advies niet schriftelijk is afgeweken, zijn uitsluitend de hiervoor en hierna  vermelde 

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van 

met Verbruggen Juridisch Advies gesloten overeenkomsten, offertes, opdrachten dan wel andere 

overeenkomsten hoe ook genaamd.  

1.3 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 Burgerlijk 

Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Verbruggen Juridisch Advies. 

1.4 De aanvaarde opdracht leidt voor Verbruggen Juridisch Advies tot een inspanningsverbintenis, 

niet tot een resultaatverbintenis. 

1.5 Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene voorwaarden en de 

onderhavige voorwaarden zullen deze laatste voorgaan. 

1.6 Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd 

zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door Verbruggen Juridisch 

Advies schriftelijk voor akkoord zijn verklaard. 

1.7 Opdrachtgever is degene die aan Verbruggen  Juridisch Advies de opdracht geeft. Cliënt is 

degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt 

gegeven door een ander dan de cliënt, zijn opdrachtgever en cliënt beiden aan deze 

voorwaarden gebonden en hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan Verbruggen 

Juridisch Advies in verband met de verrichte werkzaamheden toekomt. 

1.8 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende- en 

vervolgopdrachten. 

 

Artikel 2: Offertes 

Alle door Verbruggen Juridisch Advies uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk in de 

offerte anders is aangegeven. Het staat Verbruggen Juridisch Advies echter vrij zich te beroepen op 

bijzonder omstandigheden en /of overmacht. Zodra Verbruggen Juridisch Advies zich terecht beroept 

op bijzonder omstandigheden en /of overmacht ontstaan na de totstandkoming van de offerte zal 

Verbruggen Juridisch Advies niet gehouden kunnen worden haar verplichtingen uit de offerte na te 

komen. Verbruggen Juridisch Advies zal in dat geval geen schadevergoeding, kosten en /of interesten 

verschuldigd zijn. 
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Artikel 3: Opdracht en overeenkomsten 

Een overeenkomst strekkende tot het verlenen van diensten /opdracht wordt geacht tot stand te zijn 

gekomen wanneer, nadat de opdrachtgever contact heeft gezocht met Verbruggen Juridisch Advies, 

Verbruggen Juridisch Advies tegenover de opdrachtgever voor de aanvang van haar werkzaamheden 

duidelijk heeft doen blijken dat dit wordt beschouwd als een overeenkomst tot het verlenen van 

diensten /opdracht. Een overeenkomst /opdracht wordt voorts geacht tot stand te zijn gekomen 

door acceptatie van een door Verbruggen Juridisch Advies uitgebrachte offerte. Verbruggen Juridisch 

Advies kan de haar gegeven opdrachten of de met haar gesloten overeenkomsten schriftelijk 

bevestigen. 

 

Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen 

4.1 Wijzigingen in de opdracht nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en  

      schriftelijk aan Verbruggen Juridisch Advies te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen  

      mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever. 

4.2 De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door  

       Verbruggen Juridisch Advies. 

4.3 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van het wijzigen van de opdracht komen in 

       principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever. 

4.4 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de eventuele overeengekomen looptijd 

       van de opdracht door Verbruggen Juridisch Advies buiten haar verantwoordelijkheid wordt  

       overschreden. 

 

Artikel 5: Opdrachtuitvoering 

5.1 Verbruggen Juridisch Advies zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever  

       de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht    

       nemen. 

5.2 Verbruggen Juridisch Advies draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever  

       in het kader van de opdracht aan haar ter beschikking gestelde gegevens en informatie. 

5.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die Verbruggen juridisch Advies  

       nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan haar ter beschikking worden gesteld. 

 

Artikel 6: Inschakeling derden 

Verbruggen Juridisch Advies is, indien zulks naar oordeel van Verbruggen Juridisch Advies 

redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan wel uit de aard van de 

opdracht voortvloeit,  gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden 

opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen en /of diensten te geven. 

Verbruggen Juridisch Advies zal bij het inschakelen van derden zo nodig tevoren overleggen met de 

opdrachtgever. Verbruggen Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.  

 

Artikel 7: Honorering 

Honorering van de werkzaamheden geschiedt op basis van hetgeen in de offerte is vermeld of 

anderszins al dan niet schriftelijk is overeengekomen. Indien niet anders overeengekomen geldt als 

maatstaf voor de vaststelling van het honorarium het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het 

jaarlijks door Verbruggen Juridisch Advies vastgestelde uurtarief. Alle bedragen zijn exclusief BTW.  
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Artikel 8: Betaling, opschorting, staking en ontbinding 

8.1 Declaraties zullen, indien niet anders is overeengekomen, door Verbruggen Juridisch Advies  

       tweewekelijks worden ingediend.  

8.2 Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de dagtekening van de  

       declaratie. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in  

       gebreke en is de opdrachtgever een interest verschuldigd aan Verbruggen Juridisch Advies ter  

       grootte van de wettelijke rente over de openstaande declaratie. Tevens is opdrachtgever  

       aansprakelijk voor de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten  

       worden gesteld op 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de daarover te berekenen  

       omzetbelasting ,met een minimum van € 100,-.  

8.3 Voorts is de opdrachtgever verschuldigd alle andere kosten te betalen, hoe ook genaamd, welke 

       Verbruggen Juridisch Advies moet maken om tot incassering van haar vordering te kunnen  

       geraken. 

8.4 Bij gebreke van tijdige betaling is Verbruggen Juridisch Advies gerechtigd haar werkzaamheden  

       op te schorten of te staken.  

8.5 Bovendien is Verbruggen Juridisch Advies gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever  

       bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd,zonder rechterlijke  

       tussenkomst  te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de  

       verplichtingen, die voor opdrachtgever uit enig met Verbruggen Juridisch Advies gesloten  

       overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van  

       opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. 

8.6 De gevolgen van opschorting, staking en /of ontbinding komen volledig voor rekening en risico  

      van de opdrachtgever. 

8.7 Opschorting, staking en /of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte  

       werkzaamheden onverlet. Daarboven is Verbruggen Juridisch Advies alsdan gerechtigd van de  

       opdrachtgever te vorderen vergoeding van de schade, kosten en interesten veroorzaakt door de  

       tekortkomingen van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder  

       begrepen het door Verbruggen Juridisch Advies gederfde inkomen. 

 

Artikel 9: Uitstel 

Bij uitstel van de door Verbruggen Juridisch Advies te verrichten werkzaamheden of een gedeelte 

daarvan, op verzoek van de opdrachtgever of om welke andere reden dan ook, zal de opdrachtgever 

een zodanig gedeelte van de honorering verschuldigd zijn als met de stand van de werkzaamheden 

overeenkomt, vermeerderd met gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten die door 

Verbruggen Juridisch Advies voortvloeien uit eventueel reeds terzake van de opdracht met derden 

aangegane overeenkomsten. 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

10.1 Verbruggen Juridisch Advies is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade door  

         deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove schuld van Verbruggen juridisch Advies zelf of  

         van degene die Verbruggen Juridisch Advies met de leiding van de uitvoering van de opdracht  

         heeft belast, met inachtneming van de beperkingen zoals in deze algemene voorwaarden  

         geformuleerd en in de overigens op de opdracht toepasselijke bepalingen en met uitsluiting van  
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         iedere verdere aansprakelijkheid. 

10.2 Iedere aansprakelijkheid van Verbruggen Juridisch Advies is beperkt tot het bedrag dat in het  

        desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten  

        beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van  

        het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. 

10.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering  

         mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter hoogte van de  

         factuur die door Verbruggen Juridisch Advies in rekening is gebracht tot een maximum van  

         € 10.000,-. Verbruggen juridisch Advies is nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.  

10.4 Overigens vervalt alle aansprakelijkheid van Verbruggen Juridisch Advies door verloop van één  

         jaar te rekenen vanaf de dag waarop de aan Verbruggen Juridisch Advies verweten fout is     

         gemaakt dan wel, indien dit niet is vast te stellen, door verloop van één jaar te rekenen vanaf de  

         dag waarop Verbruggen Juridisch Advies haar werkzaamheden voltooide. 

10.5 Voor kostenramingen van werkzaamheden die namens opdrachtgever aan derden zullen  

         worden uitbesteed, is Verbruggen Juridisch Advies niet aansprakelijk indien blijkt, dat de  

         werkzaamheden voor de geraamde kosten niet tot stand kunnen worden gebracht. 

10.6 De opdrachtgever zal Verbruggen Juridisch Advies vrijwaren van aanspraken van derden terzake  

         van schade in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan, behalve voor zover  

         Verbruggen Juridisch Advies voor de schade aansprakelijk zou zijn geweest, indien de schade  

         door de opdrachtgever was geleden en deze vergoeding van schade had gevorderd. 

10.7 De in deze algemene voorwaarden vervatte uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid en  

         vrijwaring zijn mede bedongen ten behoeve van de ondergeschikten van Verbruggen Juridisch  

         Advies en van degenen die door haar voor de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. 

10.8 Verbruggen Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, of vernietiging van  

         voorwerpen , materialen, of gegevens, die waarvoor, door of namens de opdrachtgever ter  

         beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. 

 

Artikel 11: Overmacht 

Ingeval Verbruggen Juridisch Advies door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen 

werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke 

tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze, zonder dat zij tot enige 

schadevergoeding of garantie is gehouden. 

 

Artikel 12: Auteursrechten en dergelijke 

Onder voorbehoud van het auteursrecht en van andere  intellectuele en industriële 

eigendomsrechten van Verbruggen Juridisch Advies worden de aan de opdrachtgever afgegeven 

stukken het eigendom van laatstgenoemde. De opdrachtgever zal de hem verstrekte stukken niet 

overdragen of in handen stellen van derden, behoudens voor zover de verwezenlijking van het werk 

zulks noodzakelijk maakt. De opdrachtgever zal de stukken niet gebruiken voor enig ander werk of 

voor herhaling van hetzelfde werk. De opdrachtgever vrijwaart Verbruggen Juridisch Advies voor alle 

auteursrechterlijke aanspraken dan wel andere aanspraken waar derden jegens Verbruggen Juridisch 

Advies aanspraak op maken. 
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Artikel 13: Afwikkeling relatie 

In alle gevallen waarin de relatie tussen opdrachtgever en Verbruggen Juridisch Advies eindigt, 

ingevolge enige bepaling van deze algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, 

blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de 

afwikkeling van de relatie noodzakelijk is. 

 

Artikel 14: Partiële nietigheid 

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins 

onverbindend zijn, laat dit onverlet de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.  

 

Artikel 15: Toepasselijk recht 

De offerte, opdracht of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is 

onderworpen aan Nederlands recht. 

 

Artikel 16: Bevoegde rechter 

Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze algemene voorwaarden tot stand gekomen offertes, 

opdrachten, gesloten overeenkomsten en op overeenkomsten welke daar een uitvloeisel van zijn, 

zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig 

kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verbruggen Juridisch 

Advies gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.  

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven. 

 

Februari 2011   

Verbruggen Juridisch Advies 

A.W.R.A. Verbruggen 

 

 

 

 

 


