16 Indien op uw zaak één van de ‘no cure, no pay’-tarieven worden toegepast, zijn bovenstaande
algemene voorwaarden van toepassing, alsmede de volgende nader gestelde regels:
- Bij de ‘no cure, no pay’ zaken is er sprake van één afspraak op kantoor met een jurist.
Gedurende dit persoonlijke gesprek worden de mogelijkheden voor een gerechtelijke
procedure besproken. Zijn er nadien vragen dan kunnen deze telefonisch of per email gesteld
worden. Op vrijdags tussen 9.30 en 12.30 uur kosteloos (uiteraard wel de kosten voor het
gebruik van uw eigen telefoon) en op maandag en dinsdag tegen € 50,-- per uur, uiteraard
naar rato voor de duur van het gesprek.
- Alleen indien de jurist het noodzakelijk vind kan er een aanvullende afspraak worden
gemaakt. Wenst cliënt zelf nog een extra afspraak, terwijl de jurist dit niet noodzakelijk vindt,
dan komen de kosten voor rekening van cliënt en zullen worden berekend tegen het dan
geldende uurtarief.
- Tijdens het gesprek (de beoordeling) zullen de offertes besproken worden en eventueel
meteen worden getekend door de jurist en de cliënt. Wordt niet meteen getekend door de
cliënt, dan dient de offerte binnen 7 dagen na dagtekening van de offerte te zijn
geretourneerd aan Juridico.
- De offertes zijn derhalve tot 7 dagen na dagtekening geldig. Na verloop van genoemde
termijn kan er sprake zijn van een prijswijziging. Bij een te laat retourneren zal de nieuwe
prijs aan u worden doorberekend.
- De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en afgeven van de benodigde en
opgevraagde gegevens. Eventuele consequenties ten gevolge van het te laat verstrekken van
opgevraagde gegevens komen derhalve voor rekening van cliënt.
- Cliënt is verplicht om aan te geven wanneer hij is verhinderd wegens vakantie etcetera
gedurende de gerechtelijke procedure dan wel procedure voor een geschillencommissie. Dit
voor het geval er een comparitie van partijen (verschijnen van partijen) dient plaats te
vinden. Doet cliënt dit niet, dan blijven de gevolgen voor zijn rekening.
- De standaard offertes die worden gehanteerd en ook op de website worden uitgelegd zijn
berekend voor zaken per individu, en eventueel voor gebundelde zaken, tegen één
wederpartij. Hierbij wordt derhalve ook uitgegaan van één gerechtelijke procedure die
namens u gebundeld wordt gevoerd tegen één wederpartij. Het is uiteraard mogelijk dat er
zich uitzonderingen voordoen. Moeten er meerdere procedures namens u worden gevoerd,
dan kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
- Sinds de verbindend verklaring van de Duisenberg-regeling door Gerechtshof Amsterdam is
uitgesproken in de Dexia zaken in januari 2007 hanteert Juridico de Duisenberg-regeling niet
meer als ondergrens! Dit wegens het feit dat Juridico namens haar cliënten middels de optout verklaringen, waarvoor u een nieuwe volmacht heeft ondertekend, afstand heeft moeten
doen van de Duisenberg-regeling.
- Is de situatie om de één of andere reden gewijzigd in die zin dat de wederpartij de
zogenaamde vordering op u heeft verkocht, dan heeft u ineens twee wederpartijen. Voor het
openstaande bedrag wordt u door de koper van de vordering aangesproken. Dit betekent dat
er twee procedures gevoerd moeten gaan worden. De prijzen voor de offertes gelden voor
één procedure. Hierdoor worden er extra kosten gemaakt, namelijk het dagvaarden van de
koper van de vordering of het verweer tegen betreffende koper. Vervolgens moet er nog een
procedure gestart worden tegen de oorspronkelijke wederpartij om de door u betaalde
gelden te vorderen. De extra kosten waar u rekening mee moet houden zijn € 650,-(inclusief BTW) in eerste aanleg. Deze kosten zullen uiteraard namens u gevorderd worden
op de wederpartij. De kosten worden pas na afloop van de procedure in rekening gebracht.
- Moeten er onverhoopt twee procedures voor u gevoerd worden, dan blijven de percentages
in de offertes wel gelden. Het bedrag per procedure dat wij voor u hebben weten te
bewerkstelligen, daarover worden per procedure de percentages berekend. Per procedure
(schikking, rechterlijke of arbitrale) beginnen de percentages opnieuw.
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Is er sprake van een verzetprocedure, dan zal voor de verzetprocedure een bedrag van €
650,- worden doorberekend aan cliënt. Dit doordat de verzetprocedure door Juridico als een
tweede procedure wordt gerekend.
Heeft u een positief vonnis verkregen, nadat aan de gedaagde verstek is verleend, dan zullen
over de bedragen welke aan u worden toegewezen volgens dit vonnis de percentages
worden berekend.
Tevens wordt tijdens het gesprek een volmacht gemaakt en besproken. Daar de gerechtelijke
procedure wordt gevoerd door een jurist, is het noodzakelijk om te procederen met een
machtiging. In genoemde volmacht staat duidelijk aangegeven waarvoor (exact) de cliënt een
machtiging afgeeft aan de jurist.
Ook is een telefonische intake mogelijk. Dan dienen alle noodzakelijke stukken te worden
opgestuurd, ruim voordat de intake plaats vindt. Naar aanleiding van de telefonische intake
worden de volmacht en offerte klaargemaakt. Zodra beide geretourneerd zijn wordt de
procedure aangevangen.
Is er sprake van dat cliënt het bedrag uit de offerte onbetaald laat dan is het voorgaande uit
de algemene voorwaarden van toepassing. Plus het feit dat, indien er reeds werkzaamheden
zijn verricht door Juridico op grond van de volmacht, en cliënt blijft, na meerdere keren tot
betaling te zijn aangemaand, in gebreke, dan zullen de werkzaamheden voor cliënt worden
gestaakt. De reeds verrichte werkzaamheden zullen worden berekend tegen het dan
geldende uurtarief. Wel zullen de noodzakelijke werkzaamheden worden afgerond, zodat
cliënt alsnog een gerechtelijke procedure kan starten. De reden voor deze berekening tegen
het uurtarief is, dat het niet meer mogelijk is om het beoogde resultaat te behalen, waardoor
de in het vooruitzicht gestelde ‘no cure, no pay’ betalingen niet meer kunnen worden
gegenereerd. Dit doordat de zaak gestaakt wordt onafhankelijk van de uitspraak van een
rechter of het tot stand komen van een schikking.
Kan een zaak niet worden afgerond door bijvoorbeeld non-betaling van de cliënt, opzegging
door de cliënt, cliënt blijft telkenmale maar geen informatie verstrekken, cliënt werkt niet
mee, cliënt reageert maar niet op bepaalde brieven of verzoeken of is de samenwerking
tussen cliënt en Juridico niet meer mogelijk etcetera, dan zal vanaf het moment dat de
overeenkomst als opgezegd beschouwd moet worden alle reeds verrichte werkzaamheden
berekend worden tegen het uurtarief naar rato, alsmede zullen alle gemaakte kosten door
Juridico in rekening worden gebracht bij cliënt. Uiteraard wordt het voorgaande eerst
verrekend met hetgeen vooruit is betaald.
In de dagvaarding zal de tegenpartij verzocht worden om het uit te betalen bedrag over te
maken op het bankrekeningnummer van Stichting Derdengelden Juridico. De Stichting is een
afgescheiden vermogen, waardoor het geld op de bankrekening van deze stichting nooit
vermengd kan raken met het vermogen van Juridico, waardoor u ook niet het risico kunt
lopen om het geld kwijt te raken. Cliënt ontvangt een overzicht van afrekening waarop
vermeld staat wat het ‘no cure, no pay’ bedrag is. Juridico zal het bedrag, ontvangen van de
tegenpartij, overmaken aan cliënt minus het ‘no cure, no pay’ bedrag. Zodra Juridico op de
hoogte is dat het bedrag is ontvangen per bank, dan zal er ten spoedigste een overzicht van
afrekening worden gemaakt. Gedurende 14 dagen te rekenen vanaf het moment dat de
overzicht van afrekening is klaar gemaakt kan cliënt aangeven wel of niet akkoord te zijn met
de afrekening. Na dit moment, dus 14 dagen na dagtekening van de overzicht van afrekening,
zal het aan cliënt toekomende bedrag worden overgemaakt op de bij Juridico bekende
bankrekening van cliënt. Het moment dat het bedrag aan cliënt wordt overgemaakt kán ook
later zijn wegens ernstige drukte, ziekte, vakantie etcetera. Echter zal genoemd bedrag
binnen een redelijke termijn aan cliënt worden overgemaakt.
Mochten in de toekomst de griffierechten dan wel andere proceskosten, zoals
deurwaarderskosten, drastisch wijzigen, dan zullen deze extra kosten worden doorberekend
aan cliënt. Zonder de betaling van deze kosten door cliënt aan Juridico zal de gerechtelijke
procedure dan wel arbitrale procedure geen doorgang vinden.
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Bij een hoger beroep komen de dagvaardingskosten, kosten procureur en griffierechten
hoger beroep en eventueel bijkomende kosten voor rekening van cliënt. Deze kosten zullen
zeer laag zijn, omdat Juridico zoveel mogelijk werkzaamheden zelf voor haar rekening neemt,
zoals de inhoud van het beroepschrift (Memorie van Grieven).
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