Algemene voorwaarden
1. Definities
1.1. BAAK Juristen: de eenmanszaak naar Nederlands recht BAAK Juristen met
KvK-nummer 66134528, gebruiker van deze algemene voorwaarden en gevestigd aan
het adres: Nieuweweg 5, (9301 GP) Roden.
1.2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon (en rechtsopvolger(s)) die
opdracht geeft aan BAAK Juristen tot het verrichten van diensten c.q. contractspartij
van BAAK Juristen.
1.3. Abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon die het ‘JuridischZeker abonnement’
heeft afgesloten c.q. de opdrachtgever.
1.4. aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van
opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en
prijsopgaves.
1.5. Overeenkomst: iedere overeenkomst (van opdracht) tussen BAAK Juristen en
opdrachtgever en/of abonnee met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden
door of het afsluiten van het JuridischZeker abonnement met BAAK Juristen.
2. Werkingssfeer en toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
opdrachten en overige overeenkomsten tussen BAAK Juristen en de opdrachtgever
en/of Abonnee.
2.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van
toepassing en worden door BAAK juristen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van
toepassing indien schriftelijk door BAAK Juristen bevestigd of schriftelijk met BAAK
Juristen overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de
opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.

eisende partij is, dan wel een verstekveroordeling als opdrachtgever gedaagde partij
is. BAAK Juristen is niet aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever te lijden
schade.
6. Reclames
6.1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval,
schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
6.2. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden die betrekking
heb-ben op een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen dertig
dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing
van de desbetreffende opdracht te geschieden.
6.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft BAAK Juristen de keuze
tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren
of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de diensten tegen een restitutie van door
opdrachtgever reeds betaald bedrag naar evenredigheid.
7. Betaling
7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door
overschrijving van het verschuldigde bedrag naar ‘NL79 RABO 0310 2749 58’ t.n.v.
‘BAAK Juristen’.
7.2. Na verstrijken van voornoemde termijn van 14 dagen na de factuurdatum is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment
van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Indien de
opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van
een bedrijf of beroep (consument) is zij de wettelijke rente verschuldigd (art. 6:119
BW). Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die
handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep dan is zij de wettelijke handelsrente
verschuldigd (art.l 6:119a BW).
7.3. BAAK Juristen is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot te
verlangen tot zekerheid van haar honorarium en de door haar te maken dan wel
gemaakte kosten ter zake van het uitvoeren van de opdracht, alsmede tot het
verlangen van zekerheid in ander vorm, in het bijzonder in de vorm van te
vestigen zekerheidsrechten op een opdrachtgever toebehorende goederen. Indien
storting van dit depot dan wel verlening van de zekerheid achterwege blijft, is BAAK
Juristen gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van
de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan BAAK
Juristen uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
7.4. BAAK Juristen is bevoegd aan opdrachtgever toekomende gelden, die BAAK
Juristen onder zich heeft of krijgt, met openstaande factu(u)r(en) te verrekenen.
7.5. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling
van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar zijn.
7.6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in
de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.7. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
7.8. De opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn betaling op te schorten.
7.9. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van
één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien de
opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van
een bedrijf of beroep (consument), worden incassokosten in rekening gebracht
volgens ‘het besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’ met een
minimum van € 40,00. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk
persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wordt
aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de
verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00.
7.10. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is BAAK Juristen
gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van
opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. BAAK
Juristen is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting
voortvloeiende schade. BAAK Juristen is verder gerechtigd alle stukken, al
dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie
betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaats
gevonden. BAAK Juristen is verder gerechtigd betaling te verlangen in een
andere vorm dan in lid 1, bijvoorbeeld door middel van inbetalinggeving van aan
opdrachtgever toebehorende goederen.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is BAAK Juristen vrij te bepalen
welke medewerker de opdracht uitvoert.
3.2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door
BAAK Juristen. In afwijking van de art.en 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk
Wetboek zijn de op kantoor werkzame medewerkers alsmede degenen die door of
ten behoeve van BAAK Juristen, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, niet
persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook
niet als het nadrukkelijk de bedoeling is dat de opdrachten door bepaalde personen
zullen worden uitgevoerd.
3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
BAAK Juristen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BAAK Juristen
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig aan BAAK Juristen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BAAK Juristen zijn verstrekt, heeft
BAAK Juristen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen. BAAK Juristen is verder niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BAAK Juristen is uitgegaan van
de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
3.5. Over de door BAAK Juristen ontvangen derdengelden wordt geen rente vergoed
aan opdrachtgever.
3.6. BAAK Juristen is te allen tijde bevoegd een door opdrachtgever gegeven
opdracht niet aan te nemen, dan wel voort te zetten indien sprake is van een geschil
tegen een andere opdrachtgever van BAAK Juristen.
4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet
toegestaan de door BAAK Juristen geproduceerde adviezen, contracten,
processtukken of andere voortbrengselen van dien aard al dan niet met inschakeling
van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
5. Onze factuur en verschotten
5.1. Aan BAAK Juristen dienen te worden vergoed honorarium en verschotten.
5.2. Met verschotten worden bedoeld: vergoeding van te specificeren kosten van
derden, zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, etc.
5.3. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode
geldende basisuurtarief van BAAK Juristen, althans een ander, door BAAK Juristen
schriftelijk bevestigd, basisuurtarief. De hoogte van dit uurtarief wordt jaarlijks, met
ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, vastgesteld door BAAK
Juristen en is op aanvraag verkrijgbaar.
5.4. Indien een afwijkend uurtarief is overeengekomen wordt dit met dezelfde
ingangsdatum verhoogd althans verlaagd met hetzelfde percentage als de
wijziging van het basisuurtarief.
5.5. Zolang de opdracht niet is voltooid, is BAAK Juristen bevoegd tussentijds te
factureren.
5.6. Verschotten als griffierecht dienen vooraf door de opdrachtgever aan BAAK
Juristen te worden voldaan. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichting tot
betaling van het griffierecht voldoet, is BAAK Juristen bevoegd de procedure niet
aanhangig te maken. Indien de procedure reeds gestart mocht zijn, kan de niet
betaling van het griffierecht leiden tot een ontslag van instantie als opdrachtgever

8. Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijkheid van BAAK Juristen, voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door
verzekeraar gedane uitkering, zijnde € 500.000,00 (zegge: vijfhonderdduizend Euro).
8.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet
door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BAAK Juristen beperkt
tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
8.3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van BAAK
Juristen of een van medewerkers.
8.4. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage op het
secretariaat te Roden.
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8.5. Voorts zal BAAK Juristen in geen geval aansprakelijk zijn voor:
a) indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en
bedrijfsschade.
b) Schade veroorzaakt aan derden in het kader van deze overeenkomst.
8.6. De opdrachtgever vrijwaart BAAK Juristen tegen aanspraken van derden.
8.7. BAAK Juristen dient ingeval van gebreken waarvoor zij aansprakelijk is door
opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de
uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
8.8. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft
verzekerd, is hij gehouden BAAK Juristen van dit risico te vrijwaren.
8.9. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering
niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of
redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan BAAK Juristen is
kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte
aanhangig is gemaakt.
8.10. In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen, bedraagt de
vervaltermijn van alle vorderingen jegens BAAK Juristen, één jaar te rekenen
vanaf de laatste dag van de gebeurtenis die aanleiding tot de vordering was.
8.11. BAAK Juristen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat BAAK
Juristen is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.

op het gereduceerde uurtarief van € 110,00 exclusief 21% BTW.
13.6. Juridische QuickScan van uw offerte, factuur, herinnering en aanmaning:
Het screenen en becommentariëren van één offerte, factuur, herinnering en aanmaning
per jaar.
13.7. Werkzaamheden buiten het JuridischZeker abonnement tegen het
gereduceerde uurtarief van € 110,00 exclusief 21% BTW: Buiten het JuridischZeker
abonnement vallen alle werkzaamheden niet uitdrukkelijk in het JuridischZeker
abonnement genoemd zijn. Dit betreft het zogeheten dossierwerk. Dossierwerk houdt
in dat er naar aanleiding van het eerstelijnsadvies conform artikel 13.1. nadere/
aanvullende werkzaamheden door BAAK Juristen moeten worden verricht. Te denken
valt aan onder andere het doen van nader onderzoek, het opstellen van een adviesbrief
of -mail aan opdrachtgever, het voor opdrachtgever opstellen van (concept) brieven/
e-mails aan derden (m.u.v. brieven en mails conform artikel 13.7 en 13.8), het voor
opdrachtgever opstellen van processtukken in (gerechtelijke) procedures (m.u.v.
dagvaardingen conform artikel 13.8), etc.
13.8. Onbeperkte incasso-ondersteuning voor onbetwiste vorderingen, inclusief
het opstellen van een dagvaarding: Het gaat hier om incasso’s waarvan het te
incasseren bedrag vooraf vaststaat en waartegen door de debiteur geen (serieus)
verweer gevoerd wordt, zijnde een onbetwiste vordering. Indien op enig moment
in een incassotraject alsnog door de debiteur een rechtens relevant verweer wordt
gevoerd, is BAAK Juristen bevoegd een vooraf met de abonnee af te spreken (uur)
tarief in rekening te brengen voor de verrichte en nog te verrichten werkzaamheden.
13.9. Het betreft hier incasso-ondersteuning tot en met het opstellen van een
dagvaarding. Binnen het abonnement vallen de kosten voor het opstellen
van de dagvaarding (het honorarium), maar niet de kosten van derden zoals
deurwaarderskosten, griffierecht, kosten voor uittreksels, etc. Wanneer er in een
gerechtelijke procedure nadere werkzaamheden moeten worden verricht, te denken
valt aan het opstellen van een conclusie/akte of het bijwonen van een zitting, dan zal
daarvoor het gereduceerde uurtarief in rekening worden gebracht.
13.10. Indien een vordering van de abonnee succesvol wordt geïnd, in de
buitengerechtelijke of gerechtelijke fase, dan komen de buitengerechtelijke
incassokosten, het salaris gemachtigde en/of de nakosten, die betaald worden door
de desbetreffende debiteur in zijn geheel toe aan BAAK Juristen. BAAK Juristen
zal daarvoor een factuur sturen inclusief 21% BTW. De BTW kan de opdrachtgever
verrekenen bij de Belastingdienst. Indien de debiteur aan BAAK Juristen heeft
betaald, dan worden alle aan BAAK Juristen toekomende gelden (inclusief 21% BTW)
verrekend met de ontvangen betaling van de debiteur.
13.11. Indien er op verzoek van of door de abonnee een schikking wordt
getroffen met de debiteur dan blijft hij het volledige bedrag aan buitengerechtelijke
incassokosten, salaris gemachtigde en nakosten aan BAAK Juristen verschuldigd.
13.12. Indien er met de debiteur een betalingsregeling wordt getroffen, dan dienen
de eerste termijnbetalingen ter (volledige) voldoening van de aan BAAK Juristen
toekomende buitengerechtelijke incassokosten, salaris gemachtigde, nakosten en
eventueel door BAAK Juristen voorgeschoten kosten van derden.
13.13. Indien de debiteur wel tot betaling van de hoofdsom, maar niet tot betaling van
de buitengerechtelijke incassokosten, salaris gemachtigde en/of nakosten overgaat,
dan is BAAK Juristen gerechtigd om deze zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk
namens opdrachtgever te vorderen.

9. Archivering
9.1. Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde (digitale) dossier zal door de
BAAK Juristen vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1. Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van BAAK Juristen, alsmede op
de uitvoering daarvan door BAAK Juristen, is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
10.2. Elk geschil tussen opdrachtgever en BAAK Juristen zal, in geval de
rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie
Groningen. BAAK Juristen blijft echter wel bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden
voor de volgens de wet bevoegde rechter.
10.3. Indien de opdrachtgever consument is heeft hij het recht gedurende een
maand nadat BAAK Juristen zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen,
te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde
burgerlijke rechter.
11. Termijn van uitvoering en wijziging overeenkomst
11.1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever BAAK Juristen
schriftelijk in gebreke te stellen.
11.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen
of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.

Betaling van de abonnementsgelden
13.14. Voldoening van de abonnementsgelden die betrekking hebben op het
JuridischZeker maandabonnement geschied door middel van automatische incasso.
Rond elke éérste van de maand wordt het abonnementsgeld ad € 60,50 inclusief 21%
BTW voor de komende maand afgeschreven. De abonnee ontvangt maandelijks een
factuur.
13.15. Voldoening van de abonnementsgelden die betrekking hebben op het
JuridischZeker jaarabonnement geschied door middel van voldoening van de
jaarfactuur ad € 726,00 inclusief 21% BTW binnen 14 dagen na factuurdatum.
13.16. De bedragen die BAAK Juristen in het kader van de uitvoering van een
opdracht aan derden dient te voldoen, worden als verschotten aan de abonnee
doorbelast. Onder dergelijke verschotten vallen onder meer griffierechten,
deurwaarderskosten, kosten aangetekende verzending en kosten voor uittreksels uit
onder meer het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
13.17. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de abonnementsgelden is BAAK
Juristen per direct bevoegd zijn verplichtingen volgens de overeenkomst op te
schorten en geen diensten en producten te leveren totdat de abonnee volledig
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Indien abonnee na daartoe te zijn
aangemaand niet tot betaling overgaat, is BAAK Juristen bevoegd de overeenkomst
op te zeggen. Zowel bij opzegging als gedurende de periode van opschorting blijft de
abonnee de abonnementskosten over de gehele periode verschuldigd.

12. Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden
12.1. BAAK Juristen heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen
en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen worden van kracht nadat deze ter
kennis van de opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
12.2. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet (langer) rechtsgeldig is blijven
de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen in dat geval met elkander te rade
gaan teneinde de niet rechtsgeldige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige
bepaling die het doel dat met de niet (langer) rechtsgeldige bepaling diende te worden
bereikt zo veel mogelijk benadert.
13. Aanvullende voorwaarden ten aanzien van het JuridischZeker Abonnement
Inhoud van het JuridischZeker abonnement
13.1. Antwoord op uw juridische vragen: De abonnee kan onbeperkt eerstelijns
juridisch advies inwinnen per telefoon of e-mail omtrent diverse juridische vraagstukken
die betrekking hebben op de rechtsgebieden waarop BAAK Juristen zich heeft toegelegd.
Onder eerstelijns juridisch advies wordt verstaan het beantwoorden van juridische
vragen die zonder voorafgaand (uitgebreid) onderzoek door BAAK Juristen kunnen
worden beantwoord. BAAK Juristen zal bij de beantwoording van de vragen de uiterste
zorgvuldigheid betrachten, doch wijst erop dat aan de beantwoording van vragen geen
uitgebreid onderzoek van het dossier, rechtspraak en literatuur ten grondslag ligt zodat
geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de gevolgen van advisering.
13.2. Juridische QuickScan van Nederlandse overeenkomsten: Het juridisch
screenen en becommentariëren van Nederlandstalige documenten (maximaal 5
Nederlandstalige overeenkomsten van elk 4 pagina’s waarop Nederlands recht van
toepassing is). Indien de abonnee meer pagina’s wil laten screenen, dan wordt na
overleg met de abonnee het gereduceerde uurtarief in rekening gebracht.
13.3. 10% korting op het opstellen van Nederlandse overeenkomsten: Voor het
opstellen of aanpassen van contracten of andere juridische documenten heeft de
abonnee recht op een korting van 10% op het gereduceerde uurtarief van € 110,00
exclusief 21% BTW.
13.4. Juridische QuickScan van uw algemene voorwaarden: Het juridisch screenen
en becommentariëren van één set algemene voorwaarden met een maximum van 4
pagina’s. Indien de abonnee meer pagina’s wil laten screenen, dan wordt in overleg
met de abonnee het gereduceerde uurtarief in rekening gebracht.
13.5. 10% korting op het opstellen van algemene voorwaarden: Voor het opstellen
of aanpassen van algemene voorwaarden heeft abonnee recht op een korting van 10%

Geldigheid en opzegging van het JuridischZeker abonnement
13.18. Het JuridischZeker abonnement geldt slechts voor de onderneming op wiens
naam het JuridischZeker abonnement is afgesloten. Het JuridischZeker abonnement
is niet overdraagbaar.
13.19. BAAK Juristen is gerechtigd om de overeenkomst éénzijdig, zonder opgave
van reden met onmiddellijke ingang op te zeggen. Vanaf het moment dat BAAK
Juristen het abonnement opzegt is de abonnee geen abonnementsgelden meer
verschuldigd. Abonnementsgelden die de abonnee onbetaald heeft gelaten over de
periode voorafgaand aan de opzegging blijven verschuldigd.
Roden, 1 februari 2020
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