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Algemene voorwaarden AVR Legal B.V. (versie 1 januari 2014)

1. Definities
De hieronder genoemde woorden hebben de volgende betekenis:
AVR: de besloten vennootschap AVR Legal B.V., geregistreerd bij de kamer van koophandel onder
nummer 59572280), al dan niet handelend onder de naam" AVRLegal", de gebruiker van deze
algemene voorwaarden.
voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals die in dit document zijn beschreven of een gewijzigde
versie daarvan.
opdrachtgever: de tegenpartij van AVR bij de overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn
overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en AVR.
schriftelijk: op papier of via email.
2. Toepasselijkheid voorwaarden & afwijking voorwaarden
(1) De voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg)overeenkomsten die de opdrachtgever sluit
met AVR.
(2) Afwijkingen van de voorwaarden gelden alleen indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Kopjes artikelen
De kopjes boven de artikelen in de voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis hebben alleen
als doel om het zoeken in de voorwaarden te vergemakkelijken.
4. Nederlands recht & strijd met dwingend recht
(1) Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Hiermee wordt echter geen regelgeving
van toepassing verklaard die niet uit zichzelf op deze overeenkomst van toepassing is.
(2) Indien een of meerdere artikelen van de voorwaarden in strijd zou(den) zijn (of komen) met
regelgeving waarvan niet mag worden afgeweken dan moeten deze artikelen zo worden gelezen dat
zij niet langer in strijd zijn met deze regelgeving maar tegelijkertijd zoveel mogelijk in
overeenstemming zijn met de geest en bedoeling van de voorwaarden.
5. Inhoud dienstverlening AVR
De opdracht zoals AVR die heeft aanvaard strekt zich niet verder uit dan hetgeen waarmee AVR
uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan. AVR voert de opdracht uit op basis van een
inspanningsverplichting. Tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen geeft AVR geen
garantie op een te behalen resultaat.
6. Tarief & betaling
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(1) Indien niet uitdrukkelijk en schriftelijk een ander uurtarief is overeengekomen geldt een uurtarief
van 150,- euro.
(2) Het in lid 1 bedoelde tarief of het uitdrukkelijk overeengekomen tarief is altijd exclusief BTW,
waarmee het tarief vermeerderd zal worden.
(3) Indien het uitvoeren van de opdracht het maken van onkosten (waaronder begrepen reis- en
verblijfskosten) met zich meebrengt dan zullen deze naast het uurtarief door AVR aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
(4) Gewerkte uren kunnen door AVR gefactureerd worden zodra ze zijn gemaakt. Er geldt een
betalingstermijn van 14 kalenderdagen.
7. Einde van de overeenkomst
(1) AVR en de opdrachtgever mogen de overeenkomst altijd opzeggen. De opzegging moet schriftelijk
geschieden. Partijen zullen hierbij een opzegtermijn in acht nemen van ten minste 30 dagen.
(2) Indien een minimum duur van de opdracht is overeengekomen, of een lopende opdracht met een
bepaalde (minimum) termijn is verlengd, mag de opdrachtgever de overeenkomst niet eerder
opzeggen dan tegen een datum waarop de overeengekomen (minimum)duur of verlengde duur is
verstreken.
8. Aansprakelijkheid, vrijwaring & vervaltermijn
(1) AVR is niet aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever lijdt van welke aard dan ook
behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van AVR,
waarbij geldt dat voor de vraag of AVR aansprakelijk is ten opzichte van opdrachtgever moet worden
uitgegaan van de fictie dat AvR een werknemer van opdrachtgever is. Daarnaast geldt dat enige
aansprakelijkheid van AVR voorts wordt beperkt door het bedrag waarvoor de
aansprakelijkheidsverzekeraar van AVR dekking biedt (vermeerderd met het eigen risico) en
daarnaast wordt beperkt door de waarde van de beloning die AVR voor de opdracht in rekening
heeft gebracht of zal mogen brengen. Indien het duurovereenkomst betreft zal de waarde van de
beloning zoals bedoeld in de vorige zin zijn gemaximeerd tot 6 maanden.
(2) Opdrachtgever vrijwaart AVR volledig voor aanspraken van derden.
(3) Alle aanspraken van opdrachtgever op AVR vervallen uiterlijk één jaar nadat ze zijn ontstaan,
tenzij voor het verstrijken van deze termijn een rechtsvordering tegen AVR is ingesteld.
9. Geschillen
Indien er een geschil ontstaat tussen AVR en opdrachtgever dat niet onderling kan worden opgelost
dan zullen zij dit geschil trachten op te lossen door mediation. Indien mediation geen uitkomst kan
bieden dan is de rechtbank te Rotterdam aangewezen als bevoegde rechter om kennis te nemen van
deze geschillen, met behoud van het recht op hoger beroep.

