Algemene voorwaarden Juridico Rechtsbijstand en Juridische diensten
01 Juridico is een eenmanszaak die uit natuurlijke personen bestaat.
02 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan Juridico en uitsluitend aanvaard en
uitgevoerd door Juridico met in acht neming van deze algemene voorwaarden.
03 Door Juridico worden alle opdrachten met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW
aanvaard.
04 Afwijkingen op de algemene voorwaarden van Juridico zijn mogelijk, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen met eigenaresse van Juridico.
05 Alle door Juridico gedane offertes zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen, te rekenen
vanaf dagtekening van de offerte.
06 Betalingen dienen te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf dagtekening
van de factuur. Bij te late betaling is cliënt in gebreke zonder een nader daartoe te verzenden
ingebrekestelling. Bij het in gebreke blijven van betalen zal vanaf de 21ste dag na dagtekening van de
factuur wettelijke rente worden geheven over het openstaande saldo van de factuur.
07 Al hetgeen besteld wordt dan wel afgesproken via het internet dient bevestigd te worden door
eigenaresse van Juridico en ondertekend door cliënt retour gezonden te worden.
08 Juridico zal alle opdrachten naar zijn beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren
overeenkomstig het gestelde in artikel 7:401 BW.
09 Juridico zal bij het inschakelen van niet tot Juridico behorende derden steeds de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Juridico niet
aansprakelijk.
10 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Juridico aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de overeenkomst, tijdig aan Juridico worden verstrekt. Zijn de benodigde gegevens niet tijdig
verstrekt, dan behoudt Juridico zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten tot het
moment dat de desbetreffende gegevens in het bezit van Juridico zijn gekomen. Alle kosten
veroorzaakt door de vertraging komen voor rekening van cliënt volgens het overeengekomen tarief.
11 Voor schade, van welke aard ook, hetwelk is ontstaan doordat cliënt onjuiste en/of onvolledige
gegevens heeft verstrekt, is Juridico niet aansprakelijk.
12.1 Overeenkomstig artikel 7:408 BW is cliënt bevoegd om de overeenkomst te allen tijde op te
zeggen, echter dienen reeds door Juridico gemaakte kosten en onkosten naar rato te worden
vergoed.
12.2 Blijkt uit de houding, het gedrag of op andere wijze, via de cliënt dat een samenwerking tussen

cliënt (opdrachtgever) en Juridico (opdrachtnemer) niet meer mogelijk is (onmogelijk wordt
gemaakt). Dan heeft Juridico de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen. Alle door Juridico
gemaakte kosten en onkosten dienen naar rato te worden vergoed tot het moment van opzegging.
12.3 Het gestelde in 12.1. en 12.2. geldt tevens voor ‘no cure, no pay’ procedures.
13 De aansprakelijkheid van Juridico is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. In geval van overmacht is Juridico niet
aansprakelijk.
14 Op de rechtsverhouding tussen cliënt en Juridico is Nederlands recht van toepassing. Geschillen
zullen uitsluitend worden beslecht door Rechtbank Almelo, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
15 In geen enkele gerechtelijke procedure kan een garantie worden gegeven. Wel kan een
inschatting van de kansen worden gegeven naar aanleiding van de wet en voorgaande jurisprudentie
(rechterlijke uitspraken). Ook kan niet exact voorspeld worden wat de kosten zullen zijn, indien cliënt
onverhoopt de procedure zal verliezen. Wel kan een indicatie worden gegeven, berustend op reeds
gewezen uitspraken. Derhalve zal Juridico zich onthouden van het geven van garanties in welke vorm
dan ook.

