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Begripsomschrijvingen 
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon  ten behoeve waarvan door Eerstelijnszorgjurist Renkema 
juridische diensten worden verricht. 
Juridische Diensten: juridische werkzaamheden die voor Opdrachtgever worden verricht, waaronder: het geven 
van juridische adviezen, het verrichten van interim opdrachten waarbij werkzaamheden van juridische aard 
worden verricht en het in en/of buiten rechte vertegenwoordigen van Opdrachtgever.  
 
Opdracht, duur en beëindiging 
1. Alle door Eerstelijnszorgjurist Renkema te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst 
van opdracht zoals bedoeld in artikel 7: 400 van het Burgerlijk Wetboek. Op de overeenkomst van opdracht zijn 
deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden 
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2. Iedere opdracht, ongeacht de aard of de lengte daarvan, kan door Eerstelijnszorgjurist Renkema worden 
opgezegd met inachtneming van een termijn van één maand. 
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, 
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden op het moment dat Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever in staat van 
faillissement is verklaard, op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of 
Opdrachtgever wanprestatie pleegt. Verder kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden indien 
dat op enige in het Burgerlijk Wetboek genoemde grondslag mogelijk is.  
 
Offertes 
1. Offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en opgaven van tarieven van Eerstelijnszorgjurist Renkema zijn 
vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is 
genoemd, vervalt de offerte altijd na verloop van twee weken. 
2. Offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en opgaven van tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe 
opdrachten. 
 
Verplichtingen Eerstelijnszorgjurist Renkema 
Eerstelijnszorgjurist Renkema voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar 
mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis. 
 
Vastgelegde prijs, Betaling 
1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen van Eerstelijnszorgjurist Renkema exclusief BTW, exclusief 
reis- en verblijfskosten, exclusief overige in het kader van de opdracht gemaakte kosten en exclusief door derden 
in direct verband met de uit te voeren opdracht aan Eerstelijnszorgjurist Renkema in rekening gebrachte kosten. 
2. Voor zover bij het aangaan van de overeenkomst géén vaste prijs is overeengekomen, zal Eerstelijnszorgjurist 
Renkema bij het in rekening brengen van honorarium een specificatie verstrekken van de aan opdracht bestede 
tijd. De in rekening te brengen kosten zullen in alle gevallen worden gespecificeerd. 
3. Het verschuldigde honorarium en de eventuele kosten zullen maandelijks worden gefactureerd. Bij opdrachten 
die binnen een maand worden afgerond, zal het factureren plaatsvinden na beëindiging van de werkzaamheden. 
Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij 
ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast aan opdrachtgever. 
4. Reiskosten en reistijd: Eerstelijnszorgjurist Renkema brengt de reiskosten in rekening tegen een tarief van € 
0,28 per kilometer, exclusief BTW. De reistijd wordt in rekening gebracht tegen de helft van het met 
opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Indien er géén uurtarief is overeengekomen, zal Eerstelijnszorgjurist 
Renkema de reistijd in rekening brengen tegen de helft van het op de website gepubliceerde basisuurtarief.  
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om te betalen declaraties te verrekenen met een (vermeende) 
tegenvordering, uit welke hoofde dan ook. 
6. Betaling van de in verband met de door Eerstelijnszorgjurist Renkema verzonden facturen dient plaats te 
vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders met Opdrachtgever overeengekomen. 
Indien betaling niet tijdig geschiedt, is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig 
is. Opdrachtgever is in dat geval tevens de door Eerstelijnszorgjurist Renkema te maken kosten voor incassering 



van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede, over het totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% per 
maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand telt. 
7. Als Opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan is Opdrachtgever 
gehouden dit binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan 
Eerstelijnszorgjurist Renkema te laten weten, op straffe van verval van ieder recht tot het betwisten van de 
vordering. 
8. Eerstelijnszorgjurist Renkema is gerechtigd om alle tarieven, met inbegrip van de in het voorgaande jaar 
overeengekomen tarieven, jaarlijks (tussentijds) per 1 januari van ieder jaar in verband met inflatie of deflatie te 
verhogen dan wel te verlagen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te 
zeggen of anderszins te beëindigen. 
 
Overmacht 
1. Onder overmacht wordt hierna verstaan dat wat daaronder in de wet en de jurisprudentie daaronder wordt 
verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Eerstelijnszorgjurist Renkema 
geen invloed heeft kunnen uitoefenen, maar ten gevolge waarvan Eerstelijnszorgjurist Renkema niet in staat is 
haar verplichtingen na te komen. Voorbeelden van dergelijke oorzaken zijn: ziekte, letsel of andere onvermijdbare 
privé – omstandigheden van de eigenaar van Eerstelijnszorgjurist Renkema (mr. D. Renkema), stakingen, 
overheidsbelemmeringen, natuurrampen en anderszins verhinderingen die er redelijkerwijze aan de weg staan 
dat de werkzaamheden worden verricht. 
2. Eerstelijnszorgjurist Renkema is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van 
opdracht indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 
3. Eerstelijnszorgjurist Renkema is niet aansprakelijk voor schade die bij de opdrachtgever ontstaat ten gevolge 
van overmacht van Eerstelijnszorgjurist Renkema.  
4. Indien er ten gevolge van overmacht sprake is van een tijdelijke verhindering van Eerstelijnszorgjurist 
Renkema, heeft Eerstelijnszorgjurist Renkema het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren. 
5. In geval van een situatie van overmacht die langer duurt dan 30 dagen, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid 
om de overeenkomst per direct op te zeggen. In dat geval is Eerstelijnszorgjurist Renkema gerechtigd om het 
uitgevoerde deel van de opdracht in rekening te brengen bij de opdrachtgever, tenzij dit uitgevoerde deel voor de 
opdrachtgever geen waarde heeft. 
6. Opdrachtgever is ermee bekend dat de diensten van Eerstelijnszorgjurist Renkema slechts worden verricht 
door mr. D. Renkema. Indien zich een overmachtssituatie voordoet, is Eerstelijnszorgjurist Renkema niet 
gehouden tot het regelen van vervanging van degene die de diensten verricht. 
 
Aansprakelijkheid 
1. Eerstelijnszorgjurist Renkema voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van 
Eerstelijnszorgjurist Renkema mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een 
inspanningsverbintenis. Als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is 
Eerstelijnszorgjurist Renkema uiteraard aansprakelijk voor zover er sprake is van opzet of grove schuld.  Voor 
het overige sluit Eerstelijnszorgjurist Renkema aansprakelijkheid uit.  
2.  Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade 
door bedrijfsstagnatie sluit Eerstelijnszorgjurist Renkema volledig uit. 
3. Als om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 
Eerstelijnszorgjurist Renkema, beperkt Eerstelijnszorgjurist Renkema haar aansprakelijkheid in aanvulling op de 
uitsluitingen zoals die volgen uit lid 1 en 2 van dit artikel tot maximaal het bedrag dat door Eerstelijnszorgjurist 
Renkema aan Opdrachtgever gefactureerd is gedurende de drie maanden voorafgaand aan de tekortkoming 
waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 
4.  Eerstelijnszorgjurist Renkema sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele tekortkomingen van door 
Eerstelijnsjurist Renkema ingeschakelde derden. Hiermee is aansprakelijkheid  van opdrachtnemer ingevolge 
artikel 6: 76 BW uitgesloten.     
5. Opdrachtgever vrijwaart Eerstelijnszorgjurist Renkema voor aanspraken van derden in verband met door 
Eerstelijnszorgjurist Renkema verrichte werkzaamheden.  
 
 
 



 
Intellectuele eigendomsrechten  
1. Opdrachtgever vrijwaart Eerstelijnszorgjurist Renkema tegen aanspraken van derden met betrekking tot 
rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de 
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
2. Alle door Eerstelijnszorgjurist Renkema verstrekte en gemaakte werken, zoals rapporten, adviezen, contracten 
en teksten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door 
opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Eerstelijnszorgjurist Renkema worden verveelvoudigd, 
openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de werken anders 
voortvloeit. 
3. De intellectuele eigendomsrechten ter zake de voormelde werken blijven rusten bij Eerstelijnszorgjurist 
Renkema, tenzij daarover met Opdrachtgever andere afspraken worden gemaakt. Opdrachtgever krijgt een 
licentie voor onbepaalde tijd om de in zijn opdracht gemaakte werken te gebruiken voor het doel waarvoor het 
werk is vervaardigd. 
 
Geschillen 
Wanneer er tussen Eerstelijnszorgjurist Renkema en opdrachtgever een geschil ontstaat, zal Eerstelijnszorgjurist 
Renkema uiteraard trachten om het geschil in der minne op te lossen. Maar wanneer Eerstelijnszorgjurist 
Renkema of opdrachtgever het nodig vindt om het geschil aan de rechter voor te leggen, zal het geschil in eerste 
aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 
Geschillen 
 
 


