Algemene voorwaarden J Law
Artikel 1 – Algemeen
1.1. J Law is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft het verlenen van
juridische dienstverlening.
1.2. J Law is gevestigd en kantoorhoudend te Dreumel aan de Melkweg 2 (6621 BX).
1.3. J Law is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en geregistreerd in het handelsregister onder
nummer 71590684
Artikel 2 – Toepasselijkheid en totstandkoming
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van
toepassing op alle rechtsverhoudingen (toekomstige daaronder begrepen) tussen J Law en de
opdrachtgever.
2.2.Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de bij de uitvoering van de
opdracht betrokken personen.
2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking
van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
Artikel 3 – Aanvaarding en uitvoering opdracht
3.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard
door of namens J Law. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
3.2. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kan J Law de overeenkomst te allen tijde door
opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden,
redelijke termijn.
3.3. De opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de vergoeding te betalen
voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
3.4. J Law voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen
hieraan geen rechten ontlenen.
3.5. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, betreffen de werkzaamheden van
J Law een inspanningsverbintenis. J Law geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het
beoogde resultaat.
3.6. J Law zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
3.7. Voor zover de opdrachtgever en J Law in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de
uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen
te worden verricht, zijn deze termijnen altijd indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een

tekortkoming in de nakoming van de verplichting van J Law opleveren derhalve opdrachtgever niet
het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij
overschrijding van een termijn dient opdrachtgever J Law daarom schriftelijk in gebreke te stellen.
J Law dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
Artikel 4 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
4.1. J Law is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse
gevolg is van een aan J Law toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst,
indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale
oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
4.2. De aansprakelijkheid van J Law is in totaliteit beperkt tot het honorarium dat J Law voor zijn
werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Voor opdrachten die een langere
doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot
maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
4.3. De limiteringen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van
schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van J Law.
4.4. J Law is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor
indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst,
bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van
gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door
opdrachtgever geleden directe vermogensschade is J Law nimmer aansprakelijk.
4.5. Elke aan J Law gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te
aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
4.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, dient een vordering tot vergoeding van schade
uiterlijk zes (6) maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij J Law schriftelijk te zijn
ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.
4.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig blijken te zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene
Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Artikel 5 – Honorarium en betalingen
5.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend
door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het schriftelijk aan opdrachtgever
medegedeelde uurtarief. Over het aldus verkregen bedrag zal BTW worden berekend.
5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is J Law bevoegd om, ook tijdens de duur van de
overeenkomst, het uurtarief te wijzigen. Tevens behoudt J Law zich het recht voor om
overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

5.3. J Law zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals
(maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de
kosten van ingeschakelde derden. J Law is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in
rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal J Law met de werkzaamheden
aanvangen.
5.4. Behoudens voorzover uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit en behoudens nadere
afspraak worden honorarium en kosten door middel van tussentijdse declaraties aan de
opdrachtgever in rekening gebracht
5.5. Declaraties van J Law zijn veertien (14) dagen na de declaratiedatum opeisbaar, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en moeten zonder beroep op opschorting of
verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de op hem toepasselijke wettelijke (handels)rente
verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de kosten van
invordering te vergoeden, welke forfaitair worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom.
5.6. Betalingen door of namens de opdrachtgever strekken in de eerste plaats tot mindering van de
verschuldigde kosten, vervolgens tot mindering van de vervallen rente en tot slot tot mindering van
de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens de
opdrachtgever anders vermeld.
Artikel 6 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
6.1. Op de tussen J Law en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder
begrepen) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2. Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen J Law en de opdrachtgever zullen
uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders
voorschrijft of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

