
Algemene voorwaarden In Extenso juridisch advies 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1. In Extenso juridisch advies (hierna: ‘IE’) is opgericht naar Nederlands recht met als doelstelling het 

adviseren dan wel bijstaan van ieder natuurlijk- of rechtspersoon (hierna: ‘Opdrachtgever’), aan wie IE 
haar diensten verleend of met wie IE tot enige overeenkomst komt. Deze algemene voorwaarden 
zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die verricht worden tussen IE en Opdrachtgever.

2. Enige afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien deze schriftelijk, na 
wederzijdse bevestiging, is overeengekomen. 

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de 
overige bepalingen van kracht en zal IE indien noodzakelijk de nietige of vernietigde bepaling 
vervangen met een nieuw bepaling.

4. De algemene voorwaarden van IE zijn bepalend voor elke rechtshandeling die zij verricht ongeacht 
de algemene voorwaarden van Opdrachtgever of een derde. 

Artikel 2. Totstandkoming 
1. Het overeengekomen komt tot stand wanneer IE start met de feitelijke uitvoering van de opdracht 

of als de door de Opdrachtgever ondertekende opdracht door IE is ontvangen.
2. Het geven van een opdracht door Opdrachtgever betekent dat zij bekend is en akkoord gaat met 

deze algemene voorwaarden van IE.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders bedongen.
4. De opdracht dient de overeenkomst juist en volledig weer te geven en brengt voor IE, tenzij anders 

bepaald een inspanningsverplichting met zich mee.

Artikel 3.  Uitvoering van de opdracht 
1. IE is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren tenzij anders overeengekomen tussen IE en 

Opdrachtgever.
2. IE zal wanneer noodzakelijk, naar eigen inzicht de opdracht uitbesteden aan een derde. IE is 

verplicht jegens Opdrachtgever in geval van bijkomende kosten dit eerste met Opdrachtgever te 
overleggen. 

3. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de opdracht dient als indicatie, tenzij expliciet anders 
overeengekomen. Bij overschrijving van de termijn dient IE dit binnen een redelijk termijn ten 
kennen te geven aan Opdrachtgever en zal deze IE de mogelijkheid geven om de verplichting alsnog 
binnen een redelijk termijn na te komen.

Artikel 4. Bijkomende verplichtingen Opdrachtgever 
1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde gegevens die IE aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan IE te verstrekken

2. IE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IE  haar dienstverlening heeft 
gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 5.  Vergoeding 
1. Bij het overeenkomen van de opdracht bepalen Opdrachtgever en IE de wijze van vergoeding. De 

vergoeding door Opdrachtgever verschuldigd aan IE voor de door haar verleende diensten kan 
bestaan uit een uurtarief, een vooraf besproken bedrag of percentage van enig bedrag.

2. De Opdrachtgever dient de betalingen te verrichten binnen 14 dagen, thans 10 werkdagen. 
3. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, 

is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
4. Eventuele bijkomende kosten die het uitvoeren van de opdracht met zich meebrengt zullen voor 

rekening komen van de Opdrachtgever en maken onlosmakend deel uit van de vergoeding die IE zal 
ontvangen van Opdrachtgever voor de overeengekomen geleverde, of te leveren diensten.

5. In dat geval is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande 
bedrag de wettelijke rente verschuldigd 4% per jaar voor consumenten en 8,25% per jaar voor 
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handelstransacties, tenzij de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente hoger is in welk 
geval de wettelijke rente geldt. 

6. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in 
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag

7. Alle aanbiedingen en offertes van IE zijn gelding gedurende 30 kalenderdagen tenzij anders 
vermeld.

8. IE behoudt zich het recht voor om een aanbetaling te verlangen van Opdrachtgever.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
1. Iedere aansprakelijkheid van IE is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde 

van de door IE gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van 
het eigen risico dat IE in verband met die verzekering draagt.

2. IE is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade die Opdrachtgever ter zake van de door IE 
geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen 
bedrijfsschade, gederfde winst en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van IE.

3. Een tekortkoming in de overeenkomst is slechts toerekenbaar indien Opdrachtgever IE onverwijld, 
deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, waarbij IE een redelijke termijn wordt geboden om de 
tekortkoming te zuiveren. Daarnaast moet de tekortkoming of schade binnen 30 dagen na het 
ontstaan of de bekendheid daarmee door Opdrachtgever, schriftelijk aan IE zijn gemeld 
Opdrachtgever vrijwaart IE voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet 
voortvloeiend uit door IE geleverde diensten.

Artikel 7.  Opschorting en ontbinding 
1. IE kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door 

schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als 
Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt 
verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Opdrachtgever wordt 
geliquideerd of beëindigd. IE zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn 
gehouden. 

2. Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als IE, na een 
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn 
gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van 
wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk 
zou zijn. 

Artikel 8.  Auteursrecht 
1. Het auteursrecht op door IE vervaardigde overeenkomsten en adviezen of anderszins in het kader 

van opdracht vervaardigde schriftelijke stukken berust bij IE, tenzij een andere auteursrecht 
hebbende op het stuk zelf is aangegeven. 

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IE zullen door Opdrachtgever geen gegevens, 
tekstgedeelten of uittreksels uit vorenbedoelde schriftelijke stukken worden gepubliceerd of op 
welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

Artikel 9.  Vertrouwelijkheid 
Zowel IE als Opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij ontvangen 
wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.

Artikel 10. Rechterlijke competentie en toepasselijk recht 
1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en dus deze algemene  

voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het 
oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste ingespannen om een geschil in onderling overleg te 
beslechten voordat er een beroep op de rechter word gedaan.

3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen IE en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
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