
 

 

Algemene voorwaarden van Recht-oprecht 
 
Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
a. Recht-oprecht, de eenmanszaak handelend onder de naam Recht-oprecht statutair gevestigd te 
Eindhoven.  
b. De (betrokken) Jurist: de Jurist die verbonden is aan Recht-oprecht;  
c. De Cliënt: de contractspartij (opdrachtgever) die de opdracht geeft aan de betrokken Jurist;  
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten als in 
sub e bedoeld, die de betrokken Jurist voor de uitvoering van de opdracht met Cliënt is 
overeengekomen;  
e. Verschotten: de onkosten die de betrokken Jurist in het belang van de opdracht maakt. Onder 
verschotten wordt in ieder geval begrepen: de griffierechten verschuldigd voor procedures 
aanhangig gemaakt voor Cliënt, deurwaarderskosten, reiskosten, reisuren, kosten voor 
aangetekende post etc. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 De bedingen in de algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van:  

I. Recht-oprecht;  
II. In het voorkomende geval voor ingeschakelde hulppersonen.  

2.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken Jurist dan wel 
door Recht-oprecht aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming 
van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.  

2.3  De overeenkomst van Opdracht wordt door Cliënt verstrekt aan Recht-oprecht dan wel aan 
de betrokken Jurist. Uitsluitend de Jurist die de opdracht heeft aanvaard heeft als 
opdrachtnemer te gelden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
opdrachten, werkzaamheden en diensten die door een Cliënt aan de Jurist worden verstrekt 
c.q. die door een of meer Juristen worden verricht. De toepasselijkheid van eventuele 
algemene voorwaarden waarnaar in de van opdrachtgever afkomstige stukken wordt 
verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 
Artikel 3. Opdracht 
3.1  De overeenkomst (van Opdracht) komt pas tot stand nadat de Jurist de opdracht van Cliënt 

heeft aanvaard. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten.  

3.2  De Jurist neemt de Opdracht pas in behandeling nadat de Cliënt een ondertekende 
opdrachtbevestiging heeft geretourneerd. De Jurist zal de Cliënt op eventuele termijnen 
wijzen, indien retournering van een ondertekende opdrachtbevestiging op zich laat wachten.  

 
Artikel 4. Uitvoering van de opdracht 
4.1 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Anderen dan 

de Cliënt mogen niet op het resultaat van de voor de Cliënt verrichtte werkzaamheden of de 
uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen.  



 

 

 

4.2 De  Jurist is bevoegd om voor de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van diensten 
van derden. De  Jurist zal bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de Cliënt 
gebruikelijk of redelijk is, met de Cliënt overleggen.  

4.3 Recht-oprecht is niet aansprakelijk voor eventuele schade voor fouten gemaakt door derden.  
4.4  De  Jurist zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle 

werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg 
van een goed opdrachtnemer in acht nemen.  

4.5  De Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en documenten die de Jurist naar 
haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig ter beschikking worden 
gesteld. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de  
Jurist ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden 
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. De uit 
vertraging van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door 
het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en 
bescheiden, zijn voor rekening van de Cliënt. De Jurist heeft het recht de uitvoering van de 
opdracht op te schorten tot het moment dat Cliënt aan de in dit artikel genoemde 
verplichtingen heeft voldaan.  

 
Artikel 5. Betaling 
5.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt het Honorarium, vermeerderd met 

Verschotten, en omzetbelasting (btw) verschuldigd. Verrichtte werkzaamheden zullen in 
beginsel maandelijks, gespecificeerd in rekening worden gebracht.  

5.2 De (voorschot) declaraties van de betrokken Jurist dienen binnen 14 dagen na dagtekening te 
worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze 
termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd.  

5.3 Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de betrokken Jurist gestelde 
bankrekening, dan wel betaling in contanten tegen een behoorlijk bewijs van voldoening, 
leidt tot kwijting van de Cliënt.  

5.4 Indien de betrokken Jurist invorderingsmaatregelen treft tegen de Cliënt die in verzuim is, 
komen de kosten, van die invordering – tot een maximum van 15% van het openstaande 
saldo – ten laste van de Cliënt.  

5.5 Bij niet betaling van het Honorarium, is de betrokken Jurist gerechtigd zijn werkzaamheden 
op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande facturen (met inbegrip van 
de eventueel verschuldigde invorderingskosten) heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van 
iedere aansprakelijkheid van Recht-oprecht en de betrokken Jurist voor schade die daardoor 
mocht ontstaan.  

 
Artikel 6. Aansprakelijkheid 
6.1 De aansprakelijkheid van de betrokken  Jurist, en voor alle personen die voor Recht-oprecht 

of voor een van de betrokken Jurist werkzaam zijn, is in haar totaliteit te allen tijde beperkt 
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.  

6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op 
schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de 
schade direct of indirect voortvloeit.  



 

 

 

6.3 Bij het inschakelen van derden zal de betrokken Jurist dan wel Recht-oprecht steeds de 
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De betrokken Jurist is echter voor eventuele 
tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.  

 
Artikel 7. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens 
7.1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de 

andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden. 
7.2 Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.  
7.3 Recht-oprecht is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van 
persoonsgegevens waarvan het gebruik door Recht-oprecht noodzakelijk is voor het correct 
uitvoeren van de overeenkomst. 

7.4 Wanneer Recht-oprecht persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de 
uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.  

7.5 Recht-oprecht gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van 
dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan  wettelijk 
is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.  

7.6 Recht-oprecht treft technische en organisatorische maatregelen om een passend 

beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend 

met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.  


