
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

 

 

Artikel 1.        Definities  

1. Dependable, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 78181674, wordt in deze 

algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener  

2. De wederpartij van de dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden 

aangeduid als opdrachtgever. 

3. Dienstverlener en opdrachtgever worden samen aangeduid als partijen. 

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van opdracht tussen partijen. 

5. Onder overeenkomsten worden ook bedoeld door Dependable ten behoeve van 

opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. 

 

 

Artikel 2.        Algemeen  

1. Dependable is een naar Nederlands recht opgericht eenmanszaak en gevestigd te 

Amsterdam. Hetwelk zich beoogt tot het verlenen van juridisch advies. Eveneens het 

uitoefenen van juridische procedures, dit in opdracht van derden en het 

juridisch/administratief vertegenwoordigen van particulieren en (kleine) 

ondernemers. 

2. Alle opdrachten tussen partijen worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of 

namens de dienstverlener. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de 

artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:407 lid 7 en 7:409 BW aanvaard. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van werknemers 

alsmede partneradvocaten en degene die al dan niet krachtens 

arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij dienstverlener.   

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle 

overeenkomsten tussen partijen, alsmede op de hieruit voortvloeiende 

overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van dienstverlener met, voor of 

jegens opdrachtnemer. De algemene voorwaarden zijn van toepassing zonder 

nadere van toepassing verklaren. Tevens zijn deze ook van toepassing op nieuwe 

overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen 

partijen, met name onrechtmatige daad. 

5. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepalingen in deze algemene voorwaarden 

is slechts geldig mits deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard door partijen.  

6. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden blijft volledig van toepassing in het 

geval er een of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd 

mochten worden in deze algemene voorwaarden. Dienstverlener en opdrachtgever 

zullen in overleg gaan over de nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of 

vernietigde bepalingen, waarbij rekening wordt gehouden met het doel en de 

strekking van de oorspronkelijke bepalingen. Indien de Dienstverlener en 



 

opdrachtgever het niet eens worden over de nieuwe bepalingen, wordt het oordeel 

aan de rechter overgelaten.  

 

 

Artikel 3.         Aanbiedingen en offertes 

1. 1.Aanbiedingen naar aanleiding van een telefonisch consult zijn vrijblijvend, tenzij in 

het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet 

binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 

 

 

 

3. Op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk de dienstverlener een opdracht 

geeft voor het verrichten van enige diensten en de diensterlener deze opdracht 

accepteert, komt er een overeenkomst tussen dienstverlener en de opdrachtgever 

tot stand. 

 

 

 

Artikel 4.         Overmacht 

1. Indien er sprake is van overmacht, is Dienstverlener zonder tussenkomst van de 

rechter gerechtigd de verwezenlijking van de overeenkomst op te schorten zolang de 

omstandigheid die de overmacht verschaft voortduurt, hetzij de overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder aan enige boete of schadevergoeding 

verbonden te zijn.  

2. Indien er sprake is van opschorting, is de dienstverlener nog steeds gerechtigd om de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.  

3. Onder de definitie van overmacht wordt verstaan, alle oorzaken van buitenaf, 

voorzien of niet-voorzien, waarop de dienstverlener geen invloed kan uitoefenen 

waardoor de dienstverlener haar verplichtingen niet kan nakomen omdat zij hiertoe 

niet in staat is.  

 

 

Artikel 5.         Betaling  

1. Betaling van declaraties van de dienstverlener dient binnen veertien dagen te 

worden betaald, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben 

gemaakt of tenzij op de declaratie een andere betaaltermijn is vermeld. 

2. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van          

rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning of nadere sommatie nodig is, 

in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd diens verplichtingen 

jegens opdrachtnemer op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn 

betalingsverplichting heeft voldaan. 

3. Blijft de opdrachtgever in gebreke dan zal dienstverlener tot invordering 

overgaan. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de 

invordering van declaraties, met een minimum van €45,00 over het incasseren te 

bedrag komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn 



 

niet beperkt tot de proceskosten maar zullen integraal voor rekening van de 

opdrachtgever zijn. 

4. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan uitvoering van de opdracht door 

de dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de 

dienstverlener te betalen. 

5. Indien de opdrachtgever het voorschot voor de verrichten werkzaam nog niet 

heeft bekostigd, heeft de dienstverlener tot op het moment van betaling van de 

wederpartij het recht om voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds 

de werkzaamheden op te schorten.  

6. Een klacht met betrekking tot het betalen van de facturen dient schriftelijk binnen 

veertien dagen na de verzenddatum kenbaar te worden gemaakt. Een klacht 

schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Indien de klacht niet 

tijdig wordt ingediend vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met 

deze klacht. 

7. Het uurtarief bedraagt 150,- euro tenzij anders is afgesproken. Het uurtarief 

wordt gehanteerd na het intakegesprek geldend voor zowel fysieke als 

telefonische intakes.  

8. Dienstverlener heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief tussentijds te 

wijzigen/ verhogen. 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6.         Garanties  

1. Betrouwbaar garandeert de dienstverlener dat hij de overeengekomen 

werkzaamheden naar vermogen zal uitvoeren. Dependable gaat uit van de juistheid 

van de door de klant verstrekte gegevens en informatie en aanvaardt daarom geen 

aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie door de 

opdrachtgever, geeft Dependable het recht de overeenkomst per direct te ontbinden. 

Ondanks het feit dat de taak naar 

beste weten en kunnen en in overeenstemming met de eisen 

van een goede uitvoering wordt uitgevoerd, kan Dependable dan ook geen garanties 

geven met betrekking tot de resultaten van de door haar uitgevoerde handelingen en 

verstrekte adviezen.  

2. Indien een deadline is gesteld voor aanlevering van gegevens of documenten, of voor 

welke actie dan ook 

zal Dependable zo spoedig mogelijk de nodige actie ondernemen. In alle gevallen is 

de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de benodigde 

documenten of gegevens.  

 

 

Artikel 7.        Aansprakelijkheid  

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdende 

met de uitvoering van een overeenkomst, van dienstverrichter en van al diegenen 

die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag waarop de 



 

afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd 

met het eigen risico onder die verzekering. 

2. Ingeval van een opdracht wordt versterkt door meer dan één persoon, is ieder 

van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die 

opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn. Tevens zijn alle opdrachtgevers 

hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die 

voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.  

3. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en 

bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van de dienstverlener gaan nooit verder dan 

bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van een vordering 

uit hoofde van een onderhavige overeenkomst of uit anderen hoofde, met name 

onrechtmatige daad.  

 

 

Artikel 8.          No-show 

1. Indien de opdrachtgever op de dag van afspraak niet aanwezig is en zich niet 

binnen 24 uur heeft afgemeld, worden er kosten van €35,00 in rekening gebracht.  

 

 

Artikel 9.        Klachtenregeling 

1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct en 

schriftelijk te melden aan dienstverlener.  

2. Indien de klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden niet binnen 2 

weken bekend wordt gemaakt vervallen alle rechten van opdrachtgever in 

verband met deze klacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10.      Toepasselijk recht  

1. Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de overeenkomst 

van opdracht van toepassing.  

2. De rechter in Amsterdam is bevoegd geschillen te beslechten, tenzij uit de wet blijkt 

dat dit anders is bepaald. Nochtans heeft de dienstverlener het recht volgens de wet 

het geschil voor te leggen aan een bevoegde rechter.  

 

 

Artikel 11.       Beëindiging van de overeenkomst  

1. Partijen hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te 

beëindigen. Indien de overeenkomst wordt beëindigd door de opdrachtgever bestaat 



 

er geen recht tot restitutie van de overeengekomen prijs. Ingeval van beëindiging 

door de opdrachtgever blijft de overeengekomen betalingsverplichting van kracht.  


