Algemene voorwaarden Rechtsbuiten 2016-01
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst of rechtsbetrekking tussen Rechtsbuiten (hierna te noemen:
'Rechtsbuiten') en een opdrachtgever (hierna te noemen: 'opdrachtgever') in het kader waarvan Rechtsbuiten opdrachten of
werkzaamheden voor opdrachtgever verricht. Elke afzonderlijke opdracht die opdrachtgever aan Rechtsbuiten verleent geldt als een
afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
Rechtsbuiten behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren, zonder opgave van redenen. Rechtsbuiten neemt bij de uitvoering van
de overeenkomst zoveel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Alle overeenkomsten hebben betrekking
op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen. Rechtsbuiten is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst
derden in te schakelen. Rechtsbuiten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden of daaruit voortvloeiende
schade. Indien opdrachtgever een overeenkomst met Rechtsbuiten sluit, verleent opdrachtgever daarbij aan Rechtsbuiten de bevoegdheid
een aansprakelijkheidsbeperking van voornoemde derden mede namens opdrachtgever te accepteren.
Artikel 3. Tarieven, facturering en betaling
Door Rechtsbuiten genoemde tarieven en prijzen zijn in Euro en exclusief BTW. Rechtsbuiten kan op elk moment haar tarieven aanpassen;
de aangepaste tarieven gelden niet voor lopende opdrachten. Tenzij anders is overeengekomen, is opdrachtgever het overeengekomen
uurtarief maal het aantal door Rechtsbuiten gewerkte uren (waaronder ook: reistijd) verschuldigd, te vermeerderen met BTW en eventuele
overige heffingen van overheidswege. Er wordt afgerekend in eenheden van 5 minuten, met een minimum van 10 minuten per verrichting.
Onkosten (zoals onder meer griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten (op basis van 2e klas openbaar vervoer of € 2,00 per kilometer
indien per auto), kosten onderzoek Kamer van Koophandel (uittreksels, afschriften, etc.), koerierskosten/verzendkosten, vertaalkosten)
worden separaat in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in het uurtarief of de overeengekomen prijs. Indien door opdrachtgever een
voorschot is betaald wordt dit verrekend in de laatste factuur in verband met de betreffende opdracht. Rechtsbuiten factureert
opdrachtgever maandelijks voor de verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever betaalt elke factuur binnen 14 dagen na factuurdatum,
waarbij verrekening en opschorting uitgesloten zijn.
Artikel 4. Beëindiging
Onverminderd de overige rechten die partijen hebben op grond van de wet, zijn beiden gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke
ingang buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, na ingebrekestelling voor zover vereist, indien de andere partij zijn verplichtingen niet,
niet juist of slechts gedeeltelijk nakomt, aan die partij surseánce van betaling verleend wordt, indien die partij faillissement aanvraagt of
faillissement tegen die partij aangevraagd wordt, of indien een van voornoemde situaties dreigt plaats te vinden. Partijen kunnen een
overeenkomst te allen tijde tussentijds opzeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat
opdrachtgever dan in ieder geval de tot dan toe door Rechtsbuiten verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten dient te vergoeden.
Artikel 5. Overige bepalingen
Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie over de overeenkomst en over elkaar die zij in het kader van de overeenkomst hebben
verkregen geheimhouden. Rechtsbuiten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe
overeenkomsten. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door
Rechtsbuiten aan opdrachtgever ter beschikking gestelde en/of geleverde werken (zoals onder meer adviezen, processtukken,
overeenkomsten, modellen) berusten uitsluitend bij Rechtsbuiten. Rechtsbuiten geeft opdrachtgever de niet-exclusieve toestemming deze
werken te gebruiken in het kader van de normale bedrijfsvoering. Iedere aansprakelijkheid van Rechtsbuiten jegens opdrachtgever is
beperkt tot de totale hoogte van de door Rechtsbuiten aan opdrachtgever verstuurde facturen met betrekking tot de overeenkomst,
verminderd met de door Rechtsbuiten gemaakte kosten voor inschakeling van derden, en met dien verstande dat dit bedrag in ieder geval
en te allen tijde beperkt is tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Rechtsbuiten uitkeert. Met betaling
van dat bedrag heeft Rechtsbuiten de schade vergoed en tevens voldaan aan haar eventuele terugbetalingsverplichting. Niets in deze
algemene voorwaarden beperkt evenwel de aansprakelijkheid van Rechtsbuiten voor schade als gevolg van diens opzet of grove
nalatigheid. Alle aanspraken van de opdrachtgever jegens Rechtsbuiten vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop die
aanspraken betrekking hebben zijn verricht, tenzij deze volgens de wet eerder vervallen. Op elke overeenkomst en elke rechtsbetrekking
tussen Rechtsbuiten en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de
rechtbank te Amsterdam, onverminderd het recht van Rechtsbuiten om een geschil elders aanhangig te maken, een en ander tenzij
dwingend recht anders voorschrijft.
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