Algemene voorwaarden Consolve Juridisch Advies
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden.
b. Consolve: de vennootschap onder firma Consolve Juridisch Advies, gevestigd te Groningen, die
zich ten doel stelt juridisch advies te verlenen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 57731322.
c. Opdrachtgever: de contractspartij van Consolve, met wie een overeenkomst van opdracht is
gesloten.
d. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Consolve en haar opdrachtgever.
e. Offerte: een schriftelijk voorstel tot het aangaan van een overeenkomst.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen gesloten tussen Consolve
en haar Opdrachtgever, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen van de Opdrachtgever
of derden zijn niet bindend voor Consolve, voor zover Consolve hier niet uitdrukkelijk en schriftelijk mee
heeft ingestemd.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op Overeenkomsten tussen Consolve en haar
Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Consolve derden dienen te worden betrokken.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende Overeenkomsten, gewijzigde
Overeenkomsten en vervolgovereenkomsten tussen Consolve en haar Opdrachtgever, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk van de Algemene Voorwaarden hebben afgeweken.
5. Niet alleen Consolve, maar ook alle bij de Overeenkomst betrokken (rechts)personen kunnen een
beroep doen op de Algemene Voorwaarden jegens de Opdrachtgever.
Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever de door Consolve verzonden Offerte
schriftelijk heeft aanvaard. Deze schriftelijke aanvaarding kan ook via e-mail geschieden. Alle offertes
zijn vrijblijvend en binden Consolve niet.
2. De termijn van aanvaarding van de Offerte bedraagt veertien dagen, voor zover van deze termijn niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. Ten aanzien van de totstandkoming van de Overeenkomst kan Consolve slechts vertegenwoordigd
worden door de aan Consolve verbonden vennoten.
Artikel 4 De Overeenkomst
1. Het staat Consolve vrij om Overeenkomsten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan
te wijzen personen van Consolve te laten uitvoeren, in gevallen waarvoor dat nodig is kunnen tevens
derden ingeschakeld worden door Consolve.
2. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Consolve zich opstellen als een goed opdrachtnemer.
4. Consolve zal, mits mogelijk, bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk overleg plegen met de
Opdrachtgever, ten behoeve van wie die derden moeten worden ingeschakeld.
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5. De Overeenkomst gesloten tussen Consolve en Opdrachtgever kan in afwijking van art. 7:408 lid 2 BW
door Consolve beëindigd worden, indien redelijkerwijs niet van Consolve gevergd kan worden dat de
werkzaamheden worden doorgezet. Dit doet zij schriftelijk en voorzien van motivering.
6. Indien de Overeenkomst eenzijdig wordt opgezegd door Consolve dan blijft de contractspartij
verplicht de gemaakte kosten die tot dan toe gemaakt zijn te vergoeden.
7. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Consolve dan wel door haar ingeschakelde
derden niet of onbehoorlijk nakomt, heeft Consolve het recht de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang schriftelijk te ontbinden. Consolve is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten
gevolge van een dergelijke ontbinding.
Artikel 5 Gegevensverschaffing
1. De Opdrachtgever is gehouden om Consolve alle informatie te verschaffen waarvan Consolve
aangeeft dat deze noodzakelijk is om haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever naar behoren te
kunnen uitvoeren en om al de informatie die Consolve opvraagt, tijdig te verstrekken.
2. Indien de Opdrachtgever het nalaat om de benodigde informatie tijdig te verstrekken, behoudt
Consolve zich het recht voor om de werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst op te
schorten.
3. Consolve gaat er vanuit dat de informatie die door de Opdrachtgever verstrekt is juist en volledig is.
Consolve is derhalve niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de
onjuistheid of onvolledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.
4. Consolve heeft een geheimhoudingsplicht jegens derden. Geheimhouding van onder meer alle
informatie verstrekt door de Opdrachtgever is gewaarborgd.
Artikel 6 Eigendomsrechten
1. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, bezit en behoudt Consolve de intellectuele (eigendoms)rechten
op al haar producties, waartoe onder meer behoren haar e-mails, brieven, processtukken, adviezen,
notities en alle concepten daarvan. Derden zijn, zonder toestemming van Consolve, niet gerechtigd om
deze producties over te nemen.
Artikel 7 Tarieven
1. In beginsel wordt de eerste vraag van Opdrachtgever gratis beantwoord. Indien verdere
werkzaamheden worden verricht dan hanteert Consolve een uurtarief van € 35,00 inclusief BTW.
2. Kosten van derden dienen tevens door de Opdrachtgever vergoed te worden, waaronder begrepen,
doch niet uitsluitend, griffierechten en deurwaarderskosten. Deze kosten dienen vooraf door de
Opdrachtgever betaald de worden.
3. In uitzonderingen kan in overleg met de Opdrachtgever een andere afspraak gemaakt worden over de
te betalen tarieven.
4. Indien de uitvoering van een Overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand,
dan kunnen eventuele gemaakte kosten tussentijds in rekening worden gebracht.
5. Consolve en haar Opdrachtgever kunnen afspreken dat er een voorschot wordt betaald door de
Opdrachtgever. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de
Overeenkomst.
6. Consolve is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten zolang een voorschot of een tussentijdse
declaratie niet volledig voldaan is.
7. Betaling van facturen van Consolve dienen, zonder enig recht op verrekening, te geschieden binnen
veertien dagen na de factuurdatum. Indien de Opdrachtgever deze termijn overschrijdt is de
Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Alle werkzaamheden van Consolve
zijn, zolang het verzuim voortduurt, opgeschort. Consolve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die
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de Opdrachtgever lijdt nadat Consolve haar werkzaamheden heeft opgeschort ten gevolge van het
verzuim van de Opdrachtgever.
8. Consolve is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding
van de wettelijke rente en redelijke incassokosten.
9. Indien de Opdrachtgever bezwaar wil maken tegen de hoogte van de declaraties dan dient deze
schriftelijk gemotiveerd binnen veertien dagen na de factuurdatum aan Consolve te zijn verstuurd. Het
maken van bezwaar schort de verplichting tot betaling niet op.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Indien Consolve aansprakelijk wordt gesteld dan is die eventuele aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal een bedrag gelijk aan driemaal de kosten die in zijn totaliteit voor het uitvoeren van de
Overeenkomst aan de Opdrachtgever gedeclareerd zijn.
2. Consolve is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen, doch niet
uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of
andersoortige stagnatie.
3. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst door Consolve derden worden ingeschakeld zal
Consolve steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Consolve is echter niet aansprakelijk voor
eventuele al dan niet toerekenbare tekortkomingen van deze derden. Behalve voor zover sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Consolve, vrijwaart de Opdrachtgever Consolve voor
alle aanspraken van derden, de door Consolve in verband daarmee te maken kosten inbegrepen.
4. Alle vorderingsrechten die de Opdrachtgever jegens Consolve kan inroepen, vervallen in ieder geval
één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever daadwerkelijk bekend werd of redelijkerwijs bekend
had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Consolve zijn niet van
toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Consolve en haar
leidinggevenden.
6. Derden kunnen aan de werkzaamheden van Consolve en diens inhoud geen rechten ontlenen.
Derhalve kan Consolve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tengevolge van handelingen van
derden.
Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op alle Overeenkomsten tussen Consolve en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Consolve en haar Opdrachtgever of derden zullen uitsluitend worden beslecht door
de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Consolve gevestigd is.
3. Eventuele klachten over de werkwijze van Consolve moeten worden ingediend binnen veertien dagen
nadat de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met de klacht.
Artikel 10 Overige bepalingen
1. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of
vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige
dan wel vernietigbare bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoelingen
tussen Consolve en haar Opdrachtgever zoveel mogelijk benaderen.
2. Indien door Consolve gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze
Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht om alsnog directe naleving van de
Algemene Voorwaarden te eisen.
3. Consolve is te allen tijde bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging is
van kracht veertien dagen na de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de
Opdrachtgever zijn verzonden. Indien de Opdrachtgever uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde
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Algemene Voorwaarden ingaan, schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van de
betreffende Opdrachtgever de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden van kracht blijven, totdat
Consolve een oordeel heeft gevormd over het bezwaar.
4. De inhoud van de site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Consolve op het internet is met
de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Consolve kan geen garanties geven met betrekking tot de
aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Consolve is niet aansprakelijk voor eventueel
voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende
informatie.
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