
 

 

__________________________________________________________________________________  

______________________________  EML Meester in Juridisch advies |  Algemene voorwaarden versie 1.4 | Geldig op overeenkomsten gesloten vanaf 1 augustus 2022 ___________________ 

Over wie ik ben & wat ik doe 
Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden heb 
ik in dit document gebruik gemaakt van de ‘ik’-, ‘jij’- en ‘wij-
vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat bedoel ik mijn bedrijf EML 
Meester in Juridisch Advies, gevestigd in Dreumel en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
764 066 79.  
 
Ik bied juridische diensten aan. Met name stel ik juridische 
documenten en contracten op voor en geef ik juridische 
adviezen aan ondernemers zoals jij. 
 
Over deze voorwaarden 
In deze voorwaarden leg ik jou de spelregels uit die gelden 
voor alle werkzaamheden die ik voor jou verricht. Ben je het 
oneens met een bepaling voor onze overeenkomst start? 
Laat het mij dan weten, wie weet komen we er met een 
aanpassing samen uit. Ik leg die aanpassingen wel 
schriftelijk vast, om misverstanden te voorkomen. Dat is 
transparant en zo weten we allebei waar we aan toe zijn. 
 
Op vervolgopdrachten die jij aan mij geeft zijn deze 
voorwaarden ook van toepassing, tenzij ik ze ondertussen 
heb aangepast: dan krijg jij uiteraard de nieuwe versie.  
 
Mocht je jouw voorwaarden van toepassing (willen) 
verklaren op onze samenwerking, dan laat ik jou meteen 
weten jouw voorwaarden niet van toepassing zijn: zij 
worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
Mijn bedrijf is dynamisch, dus ik kan mijn voorwaarden altijd 
wijzigen of aanvullen. Ik stel je op de hoogte van mijn 
gewijzigde voorwaarden tot uiterlijk 5 dagen ná de wijziging.  
 
Als je het oneens bent met de gewijzigde voorwaarden dan 
mag je onze overeenkomst bij een wezenlijke wijziging 
opzeggen. Blijf je na de wijziging van mijn diensten gebruik 
maken dan geef je daarmee aan dat je akkoord bent met de 
inhoud van de wijziging. 
 
Over de offerte 
Mijn offerte is 14 (veertien) kalenderdagen geldig na datum 
van verzending, tenzij er iets anders in de offerte staat 
aangegeven. Dit betekent concreet dat als jij bijvoorbeeld 4 
weken later een akkoord geeft terwijl de vervaldatum is 
verstreken, er tussen ons geen overeenkomst tot stand is 
gekomen.  
 
Natuurlijk kunnen we een (nieuwe) overeenkomst aangaan 
tegen eventueel andere voorwaarden. Verder is mijn offerte 
vrijblijvend en verplicht het jou tot niets.  
 
Prijzen in mijn aanbod op bijvoorbeeld mijn website en 
offerte, staan altijd aangegeven in EURO en exclusief 21% 
BTW en andere overheidsheffingen. 
 
Over onze overeenkomst 
Er komt een overeenkomst tussen ons tot stand op het 
moment dat jij mijn aanbod hebt aanvaard.  
 
Ik ga ervanuit dat jij mijn aanbod aanvaard als ik van jou een 
ondertekende offerte ontvang, ik een duidelijk akkoord per 
e-mail binnenkrijg of als ik uit jouw gedrag mag afleiden dat 
je instemt met mijn offerte.  
 
Als jij mijn aanbod hebt aanvaard kun je de opdracht niet 
wijzigen zonder mijn schriftelijke toestemming. Dit geldt 
ook voor kleine wijzigingen of wijzigingen die op 
ondergeschikte punten afwijken van de offerte.  
 

Als je mij laat weten de opdracht te willen wijzigen kijken we 
samen naar de mogelijkheden. Ik ben nooit verplicht om 
een door jou voorgestelde wijziging te accepteren.  
 
Ik verricht de opdracht alleen ten behoeve van jou.  
 
Als er een kennelijke vergissing of verschrijving in mijn 
offerte of aanbod staat, ben ik niet aan deze fout gebonden.  
 
Als ik een datum voor oplevering (“deadline”) aangeef geldt 
deze datum als uitgangspunt. Ik kan de oplevering altijd 
uitstellen als er omstandigheden zijn waardoor ik de 
deadline - redelijkerwijs - niet kan halen. Natuurlijk stel ik jou 
hiervan op de hoogte.  
 
De offerte die ik opstel is gebaseerd op de informatie die mij 
op het moment van het opstellen ter beschikking stond. Als 
er nieuwe informatie beschikbaar die bijvoorbeeld van 
invloed kan zijn op de uitvoering van onze overeenkomst, 
komt kan ik ervoor kiezen om a) de opdracht te beëindigen. 
Dit mag ik ook doen als jij het ermee oneens bent; b) met 
jou -in overleg- de opdracht aan te passen, inclusief 
eventueel een andere vergoeding & deadline.  
 
Over onze gezamenlijke verplichtingen 
Ik span mij tot het uiterste in om de opdracht zo goed 
mogelijk uit te voeren. Door de aard van mijn werk kan ik 
jou alleen nooit beloven dat een bepaald (gewenst) resultaat 
wordt behaald. Of dat opvolging van een advies uitpakt 
zoals op voorhand gedacht.  
 
Ook geloof ik dat ik mijn werk pas echt goed kan doen als ik 
met jou als deskundige in jouw vakgebied nauw 
samenwerk. Ik heb dus soms jouw onverdeelde aandacht en 
medewerking nodig. Zo kan het voorkomen dat ik 
informatie en gegevens nodig heb of op een andere manier 
jouw medewerking kan gebruiken, ik laat jou dat tijdig 
weten.  
 
Ik heb het liefst dat jij zo snel mogelijk reageert op een 
verzoek van mijn kant. Je zorgt er in ieder geval voor dat je 
binnen 7 (zeven) werkdagen een reactie hebt gegeven. 
Mocht je geen reactie geven of steeds heel laat een reactie 
geven, dan kan ik niet garanderen dat de oplevertermijn 
wordt gehaald.  
 
Verder zul je a) de documenten in de gewenste aangegeven 
bestandsvorm aanleveren; b) 1 contactpersoon aanstellen 
waarmee ik communiceer (bij meer opdrachtgevers); c) 
vragen(lijsten) zo eerlijk en volledig mogelijk beantwoorden; 
d) zorgen dat de content die jij aanlevert, geen inbreuk 
maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden; e) 
vertrouwelijk omgaan met de informatie die je van mij 
ontvangt. Uiteraard mag je dit ook van mij verwachten.  
 
Als je niet meewerkt of als je op andere wijze de uitvoering 
van de opdracht belemmert, kan ik besluiten mijn 
werkzaamheden (tijdelijk) stop te zetten of definitief te 
beëindigen. Zonder dat je eventueel recht hebt op restitutie 
van al door jou betaalde gelden.  
 
Ik ben altijd vrij om ook voor andere opdrachtgevers te 
werken. Natuurlijk houd ik in de gaten dat er geen evident 
tegenstrijdige belangen ontstaan. Tot slot is vertrouwen 
essentieel, evenals goede communicatie. Ik maak daarom 
gebruik van diverse (digitale) communicatiemiddelen, zoals 
e-mail, WhatsApp, Google Meet, Zoom, e.d.  
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Ik span mij in om zo vertrouwelijk mogelijk met jouw 
informatie om te gaan. Maar, het kan door de aard van de 
communicatiemiddelen voor komen dat iets mis gaat. Je 
begrijpt en accepteert de risico’s hieraan verbonden.  
 
Over de documentcheck (aanvullend) 
Bij de documentcheck beoordeel ik jouw bestaande 
juridische documenten. Het houdt in dat ik het document of 
de documenten bestudeer, mijn commentaar in de zijlijn 
van het document zet en ik na jouw goedkeuring de 
wijziging doorvoer in het document.  
 
Voor aanpassingen die deze bepaling te buiten gaan, wordt 
een gereduceerd uurtarief in rekening gebracht. Dit laat ik 
jou op voorhand weten.  
 
Over de strippenkaart (aanvullend) 
Strippenkaarten worden afgenomen, na aanvraag per mail 
en na schriftelijke goedkeuring van mij. De strippenkaart 
wordt voorafgaand het gebruik betaald via een factuur. 
 
Een strippenkaart staat voor 6x 10 minuten juridisch advies 
(in totaal 60 minuten). Je kunt de strippen, na volledige 
betaling van de strippenkaart, inzetten voor onder andere 
juridisch advies of voor het aanpassen van een bestaand 
document of gebruik het voor een nieuw document.  
 
Ik houd een urenregistratie bij. Je mag mij altijd vragen om 
de door mij bijgehouden urenregistratie aan jou te 
overleggen.  
 
De strippenkaart is maximaal 1 jaar geldig vanaf de datum 
van aankoop, restitutie van de openstaande en/of verlopen 
strippen is niet mogelijk. Ook is de strippenkaart niet 
overdraagbaar. Dat betekent dat alleen jij de kaart kunt 
inzetten.  
 
Over het inschakelen van derden 
Het kan voorkomen dat ik besluit om een derde in te 
schakelen. Natuurlijk vraag ik jouw toestemming voor het 
inschakelen van derden. En, natuurlijk ben ik altijd 
zorgvuldig bij het inschakelen van een derde. Maar, ik ben 
niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van door mij 
ingeschakelde derden.  
 
Eventuele kosten voor deze derden zijn in ieder geval altijd 
voor jouw rekening. Als jij zelf besluit een derde partij in te 
schakelen, dien je mij hiervan in ieder geval tijdig en 
schriftelijk op de hoogte te stellen. Ik ben niet 
verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze 
derde.  
 
Over mijn intellectueel eigendom 
Alle door mij ontwikkelde (of aan jou, door mij) ter 
beschikking gestelde documenten zijn beschermd door het 
auteursrecht en eventuele andere rechten van het 
intellectueel eigendom. Deze rechten berusten dus bij “EML 
Meester in Juridisch Advies” en eventuele licentiegevers. Je 
mag de voorgenoemde werken dan alleen gebruiken voor 
het overeengekomen doel.  
 
Hebben wij niet concreet een doel afgesproken? Dan is jouw 
gebruiksrecht beperkt tot het doel waarvoor het kennelijk 
bestemd is. Je mag de materialen in ieder geval uitsluitend 
gebruiken voor jouw eigen bedrijf of organisatie.  
 
Dus: als ik je adviseer over een issue is dit advies kennelijk 
niet bestemd om door jou te worden doorverkocht aan jouw 
klanten. Bovenstaand gebruiksrecht dat jij van mij krijgt, is 
niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar. 

Het betekent dat jij de documenten die jij van mij krijgt niet 
ter beschikking mag stellen aan derden zonder mijn 
toestemming.  
 
Je mag de door mij opgestelde documenten zelf wijzigen of 
door een ander laten wijzigen, maar (de impact van) een 
wijziging komt dan altijd voor jouw eigen rekening en risico: 
ik kan dan niet meer verantwoordelijk worden gehouden. 
 
Over mijn bewaarplicht 
Ik heb geen bewaarplicht met betrekking tot de door mij 
gebruikte en/of geleverde materialen, juridische 
documenten en gegevens na het einde van onze 
overeenkomst. Maak dus altijd zelf een kopie, sla de 
informatie die je van mij hebt ontvangen ergens op en wees 
je er in ieder geval van bewust dat ik geen informatie voor 
jou bewaar.  
 
Over (aan)betaling, tarieven & eventuele overige kosten 
Ik mag jou om een aanbetaling vragen. Als er een 
aanbetaling is afgesproken, komt de overeenkomst tussen 
ons pas tot stand als ik deze betaling hebben ontvangen. 
Tot het moment van betaling hoef ik dan nog geen 
werkzaamheden voor jou te verrichten.  
 
Hetzelfde geldt voor diensten waarbij ik vooraf factureer: als 
er vooruitbetaling is afgesproken, komt onze overeenkomst 
pas tot stand als ik deze betaling hebben ontvangen. Tot het 
moment van betaling, hoef ik nog geen werkzaamheden 
voor jou te verrichten.  
 
Ik stuur jou in ieder geval 10 werkdagen na het akkoord op 
de offerte, een (elektronische) factuur. Ongeacht de status 
van het document. Je zult de factuur binnen 10 dagen na 
factuurdatum betalen. De factuur wordt verzonden vanaf  
administratie@emljuridischadvies.nl 
 
Mijn vergoeding bestaat uit: a) een vaste prijs of mijn 
uurtarief voor de door mij verrichte werkzaamheden; b) 
eventuele extra kosten (zoals deurwaarderskosten, 
griffierechten, kosten voor het aangetekend versturen van 
brieven, kosten voor het inschakelen van derden e.d.) die 
tegen kostprijs bij jou in rekening worden gebracht.  
 
Als je niet op tijd (of niet volledig) betaalt stuur ik jou één (1) 
keer een herinnering en dan krijg je nog een extra termijn 
van 7 dagen om aan jouw verplichting te voldoen. Als je ook 
binnen deze termijn niet betaalt, mag ik direct onder andere 
vertragingsschade vorderen en de wettelijke rente (artikel 
6:199 BW).  
 
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso) kosten 
(kosten voor een door mij in te schakelen deurwaarder, 
incassobureau, etc.) komen voor jouw rekening, met een 
minimum van EUR 100,-. Ik hoef niet aan te tonen dat ik de 
kosten ook werkelijk heb gemaakt.  
 
Je betaalt de factuur zonder korting, verrekening of 
opschorting.  
 
Ik pas mijn tarieven bij lopende contracten aan het begin 
van elk kalenderjaar aan. Ik breng jou natuurlijk van op de 
hoogte van zo’n aanpassing.  
 
Over annuleren 
Als je onze overeenkomst wenst te annuleren, dan vind ik 
dat heel jammer! Let wel op dat dit recht jou alleen toekomt 
als je overgaat tot een vergoeding van 50% van het 
geoffreerde bedrag. Als je een aanbetaling hebt gedaan, dan 
geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding. 

mailto:administratie@emljuridischadvies.nl
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Over de duur van onze overeenkomst 
Als wij een overeenkomst aangaan voor een “bepaalde tijd” 
mag jij die niet tussentijds opzeggen, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen. Ik kan van dit uitgangspunt in 
jouw voordeel afwijken als ik dit gezien de omstandigheden 
redelijk vind.  
 
Als wij een overeenkomst zijn aangegaan voor “onbepaalde 
tijd” mogen wij die allebei opzeggen, zonder dat dit leidt tot 
schadeplichtigheid.  
 
Als jij opzegt zul je mij wel betalen voor de al door mij 
gewerkte uren, verrichte werkzaamheden en/of betaalde 
(on)kosten (kosten voor inschakelen/cancelen van derden, 
reiskosten e.d.).  
 
Ik mag onze overeenkomst van bepaalde en/of onbepaalde 
tijd direct beëindigen als jij niet (volledig) voldoet aan jouw 
verplichtingen en/of als ik nieuwe informatie heb ontvangen 
waaruit blijkt dat de (verdere) uitvoering van de opdracht 
voor mij niet langer aanvaardbaar is.  
 
Als onze overeenkomst wordt ontbonden worden de 
prestaties die al zijn ontvangen in verband met de 
uitvoering van de opdracht niet ongedaan gemaakt.  
Say what? Nadat een overeenkomst is ontbonden, bepaalt 
de Nederlandse wet dat “verrichte prestaties” ongedaan 
gemaakt moeten worden.  
 
Partijen moeten elkaar in de oude toestand (dus voor de 
start van de overeenkomst) terugbrengen. Producten 
worden terug geleverd, ontvangen vergoedingen worden 
terugbetaald etc. In de praktijk gaat dit niet zo makkelijk 
dus vandaar dat ik hiervan afwijk. En, eventuele schade die 
jij lijdt omdat de overeenkomst tussentijds eindigt, komt 
niet voor mijn rekening.  
 
Over jouw recht op revisie 
Als de opdracht bestaat uit het opstellen van juridische 
documenten voor jou, hanteer ik maximaal drie 
revisieronden per mail, om er zeker van te zijn dat jij 
helemaal tevreden bent met jouw documenten en dat we 
niets missen.  
 
De revisie verloopt als volgt: a) ik lever een conceptversie aan 
en stel eventueel vragen in de mail of in de zijlijn van het 
document. Je hebt het recht om binnen 10 werkdagen na 
de datum van oplevering van de conceptversie kosteloze 
aanpassingen aan te leveren; b) ik bekijk jouw gewenste 
aanpassingen en verwerk deze waar mogelijk en redelijk. Dit 
wordt maximaal drie keer herhaald. Ik lever vervolgens de 
definitieve versie. Let op: een conceptversie wordt altijd een 
definitieve versie als jij niet binnen 10 werkdagen na 
levering van de conceptversie hebt gereageerd; c) na 
levering van de definitieve versie ben jij het hele c.q. 
resterende offertebedrag verschuldigd.  
 
Je dient jouw feedback via comments in het document zelf 
aan te geven of via de e-mail. Het over de telefoon 
bespreken van op- en aanmerkingen kan alleen na overleg. 
Waarom? Het is mijn ervaring dat dit vaak onnodig veel tijd 
in beslag neemt en het kan leiden tot misverstanden. Als jij 
wél liever wilt bellen of zoomen, dan bereken ik mijn 
uurtarief (afrekening gaat per 15 minuten).  
 
Over overmacht 
Ik ben niet gehouden aan mijn verplichtingen uit onze 
overeenkomst als nakomen onmogelijk is geworden door 
een situatie van overmacht.  
 

Onder overmacht versta ik alles wat daarover in wet en 
jurisprudentie is aangenomen en dus minimaal “elke van de 
wil van EML” onafhankelijke omstandigheid –ook al was 
deze ten tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst al te voorzien– die nakoming van de 
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.  
 
Ik bedoel hiermee in ieder geval maar niet uitsluitend: 
werkstaking, ziekteverzuim van (de natuurlijke persoon 
achter) EML Meester in Juridisch Advies of dierbaren, brand, 
(aangescherpte) overheidsmaatregelen, epidemie, 
pandemie, bedrijfsstoring.  
 
Als de overmacht een periode van 60 dagen blijft bestaan, 
mogen wij de overeenkomst allebei ontbinden. Alles wat is 
gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend.  
 
Bij overmacht mag ik bovendien kiezen om de termijn van 
levering met de duur van de overmacht te verlengen of de 
overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden 
zonder dat ik jou een schadevergoeding verplicht ben, 
afgezien van het bepaalde in artikel 6:78 BW. 
 
Over klachten & aansprakelijkheid  
Transparantie en integriteit staan bij mij hoog in het 
vaandel. Als jij ontevreden bent met mijn dienstverlening, 
vind ik dat echt vervelend. Mail jouw klacht in ieder geval zo 
snel mogelijk naar mij, via hello@emljuridischadvies.nl. 
Omschrijf jouw klacht duidelijk, zodat ik genoeg informatie 
heb om jouw klacht te onderzoeken en ik jou een 
onderbouwde reactie kan geven.  
 
Je dient wel binnen een redelijke tijd te klagen. Het indienen 
van een klacht binnen 5 dagen na het einde van onze 
overeenkomst vind ik redelijk, daarna niet meer.  Tenzij je 
“iets” niet eerder kon ontdekken. Als jij een klacht indient 
betekent dit overigens niet dat jij jouw betaling mag 
opschorten (uitstellen).  
 
Let er verder ook op dat mijn aansprakelijkheid voor 
eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, 
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
overeenkomst of anderszins is uitgesloten (tenzij anders 
bepaald in wet of in  voorwaarden).  
 
Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, stel je mij eerst 
onverwijld schriftelijk in gebreke, voordat aansprakelijkheid 
wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van de overeenkomst kán ontstaan, waarbij je mij altijd eerst 
een redelijke termijn gunt om de tekortkoming te 
herstellen. Eventuele aansprakelijkheid ontstaat pas als ik na 
die redelijke termijn toerekenbaar tekort blijf schieten.  
 
Mijn aansprakelijkheid is in ieder geval altijd beperkt tot 
directe schade. Indirecte schade (bijvoorbeeld, maar niet 
beperkt tot reputatieschade, winstderving, gevolgschade) 
komt nooit voor mijn rekening.  
 
Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt ook 
nooit voor mijn rekening. Artikel 6:76 BW is ook uitdrukkelijk 
uitgesloten. Je draagt deze schade dus altijd zelf.  
 
Mijn aansprakelijkheid is bovendien altijd en overal beperkt 
tot het bedrag van de (laatst toegezonden) factuur aan jou 
of het geoffreerde bedrag, met een maximum van EUR 
1500,-. Dit bedrag is altijd in EURO exclusief btw.   
 
De beperkingen met betrekking tot mijn aansprakelijkheid 
zoals opgenomen in deze voorwaarden vervallen als sprake 
is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant.  

mailto:hello@emljuridischadvies.nl
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Iedere vordering en/of claim richting mij, verjaart binnen 12 
(twaalf) maanden nadat onze overeenkomst is gestopt.  
 
Over vrijwaring 
Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden, die zijn 
gebaseerd op -of op enige wijze samenhangen met - de 
uitvoering van onze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet 
of bewuste roekeloosheid aan mijn kant.  
 
Over de AVG 
Jouw (persoons)gegevens verwerk ik alleen als het 
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst 
en altijd volgens dat wat ik heb opgenomen in mijn 
privacybeleid, te vinden op mijn website.  
 
Ik mag jouw (bedrijfs)naam en logo gebruiken voor 
bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Als je hier bezwaar 
tegen hebt laat je mij dit uiterlijk 7 (zeven) dagen na het 
einde van onze overeenkomst weten.  
 
Over het oplossen van conflicten 
Een conflict vind ik erg vervelend. Ik zoek daarom graag 
eerst samen met jou naar een oplossing voor dat conflict.  
 
Alleen als we geen oplossing kunnen vinden gaan we naar 
de rechter. In dat geval is de rechter in Tiel, van de 
Rechtbank Gelderland bevoegd kennis te nemen van ons 
geschil (tenzij de wet dwingend anders voorschrijft). 
 
Op onze overeenkomst en deze voorwaarden is alleen 
Nederlands recht van toepassing. 

https://emljuridischadvies.nl/privacybeleid/

