
Algemene voorwaarden BB-Jurist 
BB-Jurist is gerechtigd om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen 

om zo in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en/of nieuwe wet- en regelgeving. 

Door gebruik te (blijven) maken van de diensten van BB-Jurist stemt u in met de 

eventuele wijzigingen. 

 

Artikel 1 : Definities 

Artikel 2 : Toepasselijkheid 

Artikel 3 : Aanbiedingen en offertes 

Artikel 4 : De overeenkomst 

Artikel 5 : Annulering en voorschotten 

Artikel 6 : Betaling en incassokosten 

Artikel 7 : Tarieven 

Artikel 8 : Geheimhouding 

Artikel 9 : Uitvoering opdracht 

Artikel 10 : Intellectueel eigendom 

Artikel 11 : Aansprakelijkheid 

Artikel 12 : Overmacht 

Artikel 13 : Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht 

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

• Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van BB-Jurist; 

• BB-Jurist/Opdrachtnemer: BB-Jurist, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

onder handelsnaam: BB-Remarkable (met nummer: 578 928 73), gevestigd te (3417 

XH) Montfoort aan IJsselveld 6B; 

• Bezoeker: een ieder die op welke wijze dan ook gebruikmaakt van de website 

van BB-Jurist zonder een dienst af te nemen; 

• Diensten: Alle diensten die BB-Jurist uitvoert. Hieronder wordt onder 

andere verstaan, doch niet uitsluitend: het adviseren over juridische geschillen 

of bedrijfsvoering en het opstellen van juridische correspondentie en contracten; 

• Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een Overeenkomst met 

BB-Jurist aangaat of aan wie BB-Jurist een offerte heeft uitgebracht waarop deze 

algemene voorwaarden van toepassing zijn;  

• Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer 

zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten; de. 

werkzaamheden/diensten: alle door BB-Jurist ten behoeve van Opdrachtgever uit te 

voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door BB-

Jurist zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor BB-Jurist voortvloeiende 

werkzaamheden en verrichtingen;  

• Partijen: BB-Jurist en Opdrachtgever; 

• Website: www.bb-jurist.nl. 

 

 

 

 

http://www.bb-jurist.nl/


Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, 

adviezen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, van BB-Jurist. Het 

door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of 

opdrachtbevestiging of anderzijds correspondentie waarop naar deze Algemene 

Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de Algemene 

Voorwaarden van BB-Jurist.  

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die 

met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene 

voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit 

uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen 

5. Indien BB-Jurist stilzwijgend afwijking van deze Algemene Voorwaarden toestaat, doet 

dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene 

Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond 

van het feit dat BB-Jurist de Algemene Voorwaarden soepel toepast. 

6. Naast de Algemene Voorwaarden gelden de privacyverklaring en de 

klachtenregeling van BB-Jurist eveneens op de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en 

BB-Jurist.  

7. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, 

dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of 

vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) 

nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de 

strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. 

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

1. Alle door BB-Jurist gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 

14 dagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Opdrachtgever 

kiest er uiteindelijk zelf voor om een Dienst af te nemen. 

2. De aangeboden Dienst bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Diensten 

en de bijbehorende prijzen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 

beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken. 

3. Een aanbod geldt enkel voor de specifieke Opdracht of Dienst en geeft geen garantie voor 

eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of Opdrachten. 

4. Indien BB-Jurist kosten heeft moeten maken om Opdrachtgever een aanbieding te kunnen 

doen, heeft BB-Jurist het recht deze kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

5. Indien het aanbod afwijkt van de offerte is BB-Jurist hier niet aan gebonden. De 

Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, 

tenzij BB-Jurist anders aangeeft.  

6. Kennelijke vergissingen in een aanbod op de website of in een toegestuurde offerte binden  

BB-Jurist niet. 

7. BB-Jurist baseert zich bij de Opdracht op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en 

gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de 

verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. 

 



8. Opdrachtgever is eveneens gehouden alle informatie en gegevens, welke BB-Jurist 

overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende 

Opdracht, tijdig op de door BB-Jurist gewenste wijze ter beschikking te stellen aan BB-

Jurist. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van 

Opdrachtgever. 

 

Artikel 4. De overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de Opdracht in 

te stemmen door middel van aanvaarding van het aanbod, betaling van het bedrag, 

ondertekening van de Overeenkomst of door de Opdracht schriftelijk te aanvaarden. 

2. De Overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor BB-Jurist in en geen 

resultaatsverbintenis. Een Overeenkomst wordt door of vanwege BB-Jurist naar beste 

kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd. 

3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of 

strekking van de Opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

4. BB-Jurist kan voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische 

factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie. 

5. BB-Jurist behoudt zich het recht voor om vooraf te factureren. Na betaling van de factuur 

zal BB-Jurist de Overeenkomst gaan uitvoeren. 

6. BB-Jurist kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan 

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van 

belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien BB-

Jurist op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te 

gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de 

uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

7. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor de communicatie gebruik gemaakt mag 

worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder 

middelen zoals de e-mail. 

8. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke 

uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te 

vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst 

dienovereenkomstig aanpassen. 

9. Een afgesproken termijn voor het leveren van een Dienst door BB-Jurist wordt nimmer 

beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat 

Opdrachtgever alle door BB-Jurist gevraagde informatie aan BB-Jurist verstrekt heeft. 

10. BB-Jurist is gerechtigd om bij de uitvoering van een Opdracht een niet tot haar organisatie 

behorende derde in te schakelen. BB-Jurist zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht 

nemen en zoveel mogelijk overleg voeren met Opdrachtgever.  

 

Artikel 5. Annulering en voorschotten 

1. Bij de aankoop van een Dienst heeft Opdrachtgever geen recht op annulering, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen wordt en in overeenstemming is met hetgeen in dit 

artikel is bepaald. 

 

 



2. In geval van annulering van de Opdracht na betaling van een voorschot zal in overleg met 

Opdrachtgever een eventuele restitutie vastgesteld worden. Of er een restitutie plaatsvindt 

en hoe hoog deze restitutie is, ligt aan het feit of BB-Jurist reeds werkzaamheden voor 

Opdrachtgever heeft uitgevoerd, waarbij aan Opdrachtgever indien mogelijk de 

voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden 

gesteld. 

3. Indien Opdrachtgever nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te 

annuleren is dit slechts mogelijk binnen één kalendermaand na het afsluiten van de 

Overeenkomst. Indien geannuleerd wordt, dan worden 75 euro annuleringskosten in 

rekening gebracht, onverminderd het recht van BB-Jurist op volledige schadevergoeding, 

waaronder begrepen gederfde winst. 

4. BB-Jurist is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

Overeenkomst te ontbinden, indien:  

a. BB-Jurist na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden 

goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen 

of in geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of 

niet behoorlijk zal nakomen;  

b. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig 

nakomt.  

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen 

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid 

uitblijft of onvoldoende is. 

5. Voorts is BB-Jurist bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst 

onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden 

gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard 

zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BB-

Jurist mag worden verwacht.  

6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BB-Jurist op 

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BB-Jurist de nakoming van de 

verplichtingen opschort, behoudt BB-Jurist de aanspraken voortvloeiend uit de wet en 

Overeenkomst.  

7. BB-Jurist behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten. 

1. Indien Opdrachtgever volgens de Overeenkomst, tussen partijen gesloten, bestaat uit 

meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen 

tegenover ons hoofdelijk aansprakelijk tot nakoming van de Overeenkomst.  

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zal BB-Jurist altijd een 

(voorschot)betaling verlangen. Opdrachten worden pas gestart zodra het voorschot of (een 

deel van) de vaste prijsafspraak is voldaan. 

3. Kosten van derden, waaronder maar niet beperkt tot griffiekosten, deurwaarderskosten, 

aangetekende postzendingen, reistijd en reiskosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever 

en worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht. 

 

 



4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 

dagen na factuurdatum op een door BB-Jurist aan te geven wijze in de valuta waarin is 

gefactureerd. De aangegeven valutadag op de bankrekening van BB-Jurist wordt als dag 

van betaling aangemerkt.  

5. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 30 dagen heeft betaald, is Opdrachtgever  

van rechtswege in verzuim. BB-Jurist is gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste 

eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag 

van de factuur aan Opdrachtgever de wettelijke rente (bij consumenten: 2%, bij een 

onderneming: 8%) in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag wordt 

berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van 

voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en 

buiten rechte - voor rekening van Opdrachtgever, waaronder alle buitengerechtelijke 

incassokosten.  

 

De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- 

bedragen: 

a. 15% over de eerste € 2.500; 

b. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000; 

c. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000; 

d. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000; 

e. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 

bedragen. 

7. BB-Jurist heeft tevens de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening 

te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij directe betaling. 

8. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaald is BB-Jurist gerechtigd om zonder rechterlijk 

vonnis of ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Mocht 

voor Opdrachtgever hierdoor schade ontstaan of mochten voor Opdrachtgever extra 

kosten ontstaan dan is BB-Jurist hier niet aansprakelijk voor. 

9. Indien BB-Jurist hiermee instemt is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken, 

voor elke betalingsregeling geldt dat deze strikt nageleefd dient te worden. Indien 

Opdrachtgever de regeling niet strikt nakomt is het volledige bedrag ineens opeisbaar. 

10. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 

onverwijld aan BB-Jurist te melden. 

11. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste 

plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die 

het langst openstaan. 

12. Bezwaren en/of klachten tegen de hoogte van de ingediende declaraties en/of de verrichtte 

diensten schorten de betalingsverplichtingen niet op. 

13. In geval van liquidatie, WSNP, faillissement of surseance van betaling van 

Opdrachtgever, zullen de vorderingen en de verplichtingen van BB-Jurist op 

Opdrachtgever, onmiddellijk opeisbaar zijn. Ook zijn de vorderingen en verplichtingen 

van BB-Jurist op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar indien Opdrachtgever onder 

curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden. 

 

 



Artikel 7. Tarieven 

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst tot dienstverlening een vast 

honorarium overeenkomen.  

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden 

vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens 

de gebruikelijke uurtarieven van BB-Jurist, geldende voor de periode waarin de 

werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uur tarief schriftelijk is 

overeengekomen. 

3. Indien Partijen voor het verrichten van bepaalde Diensten vooraf een vaste prijs hebben 

afgesproken, en het verlenen van die Diensten tot extra Werkzaamheden/prestaties dwingt 

die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zullen deze 

meer-werkzaamheden vallen onder het door BB-Jurist gerekende uurtarief. Op verzoek 

van Opdrachtgever zal BB-Jurist hiervoor een urendeclaratie overleggen. 

4. Opdrachtgever kan de prijswijzigingen niet accepteren, met diens verstande dat het 

meerwerk niet geleverd kan worden. 

5. De in het aanbod van producten of Diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij 

schriftelijk anders aangegeven. 

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- 

en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan BB-Jurist niet worden 

verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren. 

7. BB-Jurist kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren. 

 

Artikel 8. Geheimhouding 

1. BB-Jurist heeft te allen tijde het recht om Opdrachtgever te weigeren indien zij van 

mening is dat dit niet bevorderlijk is voor de samenwerking of indien Opdrachtgever door 

een ander beter geholpen kan worden. 

2. Het is Partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou 

kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de Overeenkomst te verstrekken 

dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen 

werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle Partijen een 

geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der Partijen 

is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

3. De geheimhouding geldt ook na beëindiging van de Overeenkomst. Deze bepaling mag 

enkel verbroken worden indien een wettelijke plicht op een van de partijen rust om de 

informatie openbaar te maken. 

4. BB-Jurist bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de 

Overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een 

overheidsinstantie kan een langer bewaartermijn vereist worden.  

5. Ter zake de rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, alsmede 

ter zake de verplichtingen die dienaangaande op BB-Jurist rusten, verwijzen wij naar onze 

Privacy Statement zoals gepubliceerd op: 

www.bb-jurist.nl/privacydisclaimer.pdf. 

 

 

 

 

http://www.bb-jurist.nl/privacydisclaimer.pdf


6. Opdrachtgever is zelfstandig verantwoordelijk voor de nakoming van al haar 

verplichtingen, in het bijzonder op het gebied van privacy- en gegevensbescherming, 

waartoe zij op grond van de op haar toepasselijke wet- en regelgeving is gehouden, 

waaronder de wet- of regelgeving omtrent privacy en/of de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (95/46/EG) en/of de Wet op de datalekken en/of de 

Telecommunicatiewet (althans dergelijke (privacy)wetgeving). 

 

Artikel 9. Uitvoering opdracht 

1. BB-Jurist zal de Opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en onder toepassing van 

voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap uitvoeren. BB-Jurist kan nimmer 

aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van resultaat. 

2. Wanneer uitvoering van de Opdracht door BB-Jurist onverhoopt vertraging oplevert, zal 

BB-Jurist dit per e-mail aan Opdrachtgever mededelen. In dit geval zullen Partijen in 

overleg tot een passende oplossing komen.  

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Opdrachtgever maakt van 

een door ons afgegeven advies steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

4. In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de 

dienstverlening niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen 

van een redelijk handelend en bekwaam Opdrachtnemer mag worden verwacht, geheel bij 

Opdrachtgever, onverminderd ons recht met alle middelen tegenbewijs te leveren. 

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom 

1. De inhoud van de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken, domeinnamen 

zijn allen het eigendom van BB-Jurist en worden beschermd door het intellectuele 

eigendom en de auteursrechten. Het is niet toegestaan om de website of enige gedeelte 

daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van BB-Jurist. 

2. Opdrachtgever verkrijgt bij het sluiten van de overeenkomst een onbeperkte licentie voor 

het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die vanwege het uitvoeren van de 

diensten van BB-Jurist worden gemaakt. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch 

niet uitsluitend: contracten, processtukken, correspondentie, opgestelde algemene 

voorwaarden en andere opgestelde documentatie. Deze licentie zal slechts gelden indien 

Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Daarnaast mag dit recht niet 

overgedragen worden aan derden. 

3. Indien BB-Jurist haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever 

onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan BB-Jurist zodat deze terug kan 

worden genomen door BB-Jurist.  

4. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan wordt dit bestraft met een direct opeisbare 

boete van € 1.000,- voor iedere overtreding, alsmede € 100,- voor iedere dag of dagdeel 

dat de overtreding voortduurt. Dit geldt ook voor derden die auteursrechtelijke werken 

kopiëren. 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

1. BB-Jurist is uitsluitend aansprakelijk voor zover door de (Nederlandse) wet bepaald.  

 

 



2. De aansprakelijkheid van BB-Jurist voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, 

de uitvoering van de Opdracht, is steeds beperkt. De aansprakelijkheid is beperkt tot het 

terugbetalen van het in de offerte afgesproken honorarium voor het leveren van een 

bepaalde Dienst. 

3. BB-Jurist is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks 

en uitsluitend het gevolg is van een ernstige tekortkoming of opzet van BB-Jurist. Waarbij  

de schade binnen een redelijk termijn, zo spoedig mogelijk gemeld dient te worden. 

4. Iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en BB-Jurist is te typeren als een 

inspanningsovereenkomst. BB-Jurist kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het 

(niet) behaalde resultaat.  

5. Bij het inschakelen van derden is BB-Jurist niet aansprakelijk voor fouten die door deze 

derden mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten.  

6. BB-Jurist is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van 

door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte 

schade veroorzaakt door derden, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, voor 

nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het 

systeem. 

7. BB-Jurist is tevens niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor 

Opdrachtgever voorvloeiende schade indien de opschorting het gevolg is van het verzuim 

van Opdrachtgever.  

8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het niet, niet 

geheel of het onjuist opvolgen van de adviezen van Opdrachtnemer door Opdrachtgever. 

9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden die verband 

houden met of voortvloeien uit de tussen BB-Jurist en Opdrachtgever bestaande 

rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart Opdrachtgever BB-Jurist uitdrukkelijk voor 

aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door 

Opdrachtgever aan BB-Jurist verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de 

Overeenkomst worden gebruikt. Derden kunnen nimmer BB-Jurist aansprakelijk stellen. 

10. Indien Opdrachtgever aan BB-Jurist informatiedragers, elektronische bestanden of 

software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van 

virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade 

wordt door Opdrachtgever vergoedt. 

11. Elk recht van Opdrachtgever om BB-Jurist aansprakelijk te stellen en een 

schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit 

de aansprakelijkheid voortvloeit. 

 

Artikel 12. Overmacht 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe 

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en 

noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende 

opvattingen voor hun rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt 

begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar SKM 

Juristen geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar 

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BB-Jurist daaronder 

begrepen. 



3. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan 

onmiddellijk in kennis te stellen.  

4. Indien de overmacht naar het oordeel van BB-Jurist tijdelijke aard is of zal zijn, heeft BB-

Jurist het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid 

die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.  

5. BB-Jurist heeft tevens het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de 

omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BB-Jurist haar 

verbintenis had moeten nakomen. BB-Jurist is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen 

reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd.  

6. Is naar het oordeel van BB-Jurist de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen 

Partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst en de daaraan 

verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de 

geleden of te lijden schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 13. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht 

1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dan niets aan de 

geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel 

wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling 

volgt. 

2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands 

recht van toepassing. 

3. Eventuele geschillen dienen eerst in onderling overleg afgehandeld te worden. Indien dit 

na uiterste inspanningen niet lukt kan een geschil voorgelegd worden aan de bevoegde 

rechtbank in het arrondissement waarin BB-Jurist gevestigd is, tenzij de wet uitdrukkelijk 

anders aangeeft. 
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