ALGEMENE VOORWAARDEN
van Blue Ocean Juristen
Blue Ocean Juristen, ingeschreven in kamer van
koophandel onder nummer 63925311, hierna te noemen:
gebruiker
Artikel 1 Definities
1. De onderstaande begrippen zijn in deze algemene
voorwaarden van toepassing.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een
opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De door gebruiker gemaakte aanbiedingen en offertes
zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de
overeenkomst dit wenselijk maakt, heeft gebruiker het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. Iedere aansprakelijkheid van gebruiker voor
tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
2. Gebruiker is bevoegd bij elke opdracht voor
opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen
van derden mede namens de opdrachtgever te
aanvaarden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens,
waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste, te laat verstrekte en/of
onvolledige gegevens.
5. Als er is overeengekomen dat de overeenkomst zal
worden uitgevoerd in verschillende fasen dan kan de
gebruiker de uitvoering van die onderdelen, die tot een
volgende
fase
behoren,
opschorten
totdat
de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase heeft goedgekeurd.
6. Gebruiker garandeert nimmer dat een bepaald resultaat
wordt behaald. Het in rekening gebrachte honorarium en
de daarbij komende kosten dienen tijdig betaald te worden,
ongeacht het behaalde resultaat.

Artikel 5 W ijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst het
noodzakelijk blijkt te zijn om voor een goede uitvoering de
te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Artikel 6 Contractduur;
1. De overeenkomst tussen de gebruiker en een
opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit
of
partijen
uitdrukkelijk
en
schriftelijk
anders
overeenkomen.
Artikel 7 Honorarium
1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen,
zal het honorarium worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren.
2. Het honorarium wordt berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, tenzij een ander
uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is exclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
4. Bij opdrachten met een looptijd van langer dan 30
dagen kunnen de verschuldigde kosten periodiek in
rekening gebracht worden.
5. Indien er aanleiding ontstaat is gebruiker gerechtigd tot
verhoging van het afgesproken honorarium of uurtarief.
De gebruiker zal deze verhoging aan de opdrachtgever
kenbaar maken.
Artikel 8 Betaling
1. Opdrachtgever dient te betalen binnen 14 dagen na
factuurdatum.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling
binnen de termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege
in verzuim.
3. Bij gebreke of niet tijdige betaling en/of volledige
betaling is opdrachtgever zowel wettelijke rente als € 25,administratiekosten
verschuldigd.
Indien
gebruiker
genoodzaakt is tot incasso van openstaande facturen is zij
gerechtigd buitenrechtelijke incassokosten in rekening te
brengen van 15% van alle openstaande facturen.
4. In geval van faillissement, beslag of surseance van
betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van
gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Gebruiker is steeds bevoegd een voorschot te vragen
voor de betaling van haar werkzaamheden en/of onkosten.
6. Opdrachtgever stemt ermee in dat de door haar
verschuldigde kosten en honorarium worden verrekend
met haar geïncasseerde bedragen door gebruiker.
Artikel 9 Opzegging en annulering
1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd
door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie
vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies Voorts is
opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties
voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De
voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte

werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter
beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de opdracht te
beëindigen, zonder dat zij daartoe schadeplichtig wordt.
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
niet of niet volledig nakomt.
b. De gebruiker is bevoegd de opdracht op te schorten
indien hij goede gronden heeft te vrezen dat de
opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het door
gebruiker in de desbetreffende zaak reeds in rekening
gebrachte honorarium.
2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes
maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot
het bedrag van het honorarium van maximaal zes
maanden.
Artikel 12 Inschakeling derden
1. De keuze van door gebruiker in te schakelen derden,
waaronder advocaat of notaris, zal geschieden na overleg
met de opdrachtgever en met inachtneming van de
zorgvuldigheid die redelijkerwijs van gebruiker mag worden
verwacht. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de wijze
waarop bedoelde derden hun werkzaamheden uitvoeren
en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze
derden, behoudens opzet, grove schuld, of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van gebruiker.
2. Gebruiker is gemachtigd voorwaarden die in de relatie
tussen haar en de derde gelden of die door de derde
worden bedongen, waaronder mede begrepen beperking
van aansprakelijkheid, mede namens de opdrachtgever te
aanvaarden, zonder voorafgaand overleg met de
opdrachtgever. Gebruiker zal deze voorwaarden mogen
tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de
uitvoering van de opdracht door de derde betreft.
Artikel 13 Toepasselijk recht
1.
Op
deze
algemene
voorwaarden
en
alle
overeenkomsten tussen gebruiker en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.

