
  

Algemene Voorwaarden EurekaRecht  

Artikel 1  Definities   

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

1. Opdrachtnemer: EurekaRecht, een algemeen juridisch adviesbureau gevestigd te Voorburg en 

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64740978. 

2. Opdrachtgever: de partij die de Opdracht geeft aan de EurekaRecht. Ofwel de rechts- of natuurlijke 

persoon die als contractspartij van de EurekaRecht op enige wijze te kennen heeft gegeven gebruik te 

willen maken van de diensten die door de EurekaRecht worden aangeboden. De Opdrachtgever staat ook 

in voor betaling van Declaraties van EurekaRecht.  

3. Opdracht: iedere Opdracht tot het verrichten van diensten die tussen Opdrachtgever en EurekaRecht tot 

stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter 

uitvoering van die Opdracht.  

4. Opdrachtverlening: de schriftelijke weergave van de overeengekomen afspraken over de aard van de 

dienstverlening, tarieven, termijnen en dergelijke.  

5. Verschotten: de door EurekaRecht, bij de uitvoering van de Opdracht, betaalde en de te betalen kosten 

aan derden.  

6. Externe kosten: onder die kosten worden onder andere(n) verstaan de kosten die verband houden met het 

inschakelen van een gerechtsdeurwaarder, griffierecht, reiskosten en een eventuele 

proceskostenveroordeling, kosten voor een deskundige(oordeel), kosten voor een vertaler of de 

inschakeling van anderen dan EurekaRecht of de direct betrokken adviseur(s) die noodzakelijk danwel 

nuttig kunnen zijn in het kader van het goed kunnen uitvoeren van de Opdracht.   

7. Declaraties: de door EurekaRecht in rekening gebrachte Verschotten, Externe kosten, Honorarium en BTW 

aan Opdrachtgever.  

8. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening (‘Opdracht’, in de zin van artikel 7:400 BW e.v.). 

9. Spoedzaak: een Opdracht die door EurekaRecht uitgevoerd dient te worden buiten de gebruikelijke 

levertijd die doorgaans voor het leveren van haar diensten wordt gehanteerd te weten maximaal twee 

weken. 

10. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook de e-mail verstaan.  

Artikel 2  Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn door 

EurekaRecht. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een 

Opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de 

toepassing van de Algemene Voorwaarden van EurekaRecht.  

2. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen.  



  

3. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan 

zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht  blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde 

bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe bepaling(en)  die wat 

betreft de inhoud zoveel mogelijk met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) 

overeenstemt.   

4. EurekaRecht is gerechtigd de Algemene Voorwaarden desgewenst te wijzigen of aan te vullen.  

5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen EurekaRecht en 

Opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden die door beide partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.  

6. Indien EurekaRecht bij enige Opdracht een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever is 

overeengekomen, kan Opdrachtgever zich daar bij latere Opdrachten niet op beroepen.  

7. Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van degenen die voor EurekaRecht werkzaam 

zijn.  

Artikel 3   De Overeenkomst     

1. De Overeenkomst tussen EurekaRecht en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de door EurekaRecht 

aan Opdrachtgever verzonden Opdrachtbevestiging, met het aanbod, op enigerwijze wordt aanvaardt en 

schriftelijk bevestigd wordt aan EurekaRecht. Tevens komt er een Overeenkomst tot stand wanneer in 

samenspraak met Opdrachtgever uitvoeringshandelingen inzake de Opdracht  worden uitgevoerd.  

2. Uitsluitend EurekaRecht geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer.  

3. Een Opdracht gericht aan een aan EurekaRecht gelieerde (rechts)persoon, wordt aldus geacht uitsluitend 

aan EurekaRecht te zijn verstrekt, zonder dat de betreffende natuurlijke en/of rechtspersoon gehouden is 

de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.  

4. Indien de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het in de Opdrachtbevestiging opgenomen aanbod 

dan is EurekaRecht daar niet aan gebonden.  

5. Een Opdrachtbevestiging verstuurd door EurekaRecht aan Opdrachtgever is geldig voor een periode van 

veertien dagen na verzending van het aanbod en of offerte. Indien Opdrachtgever dat aanbod aanvaardt 

behoudt EurekaRecht zich het recht voor om, binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het 

aanbod te herroepen.  

6. De Opdrachtbevestiging wordt geacht een korte weergave van de bevestiging weer te geven alsmede de 

hoogte van het verlangde voorschot en eventuele aanvullende afspraken tussen partijen.  

7.  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de 

Opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

8. Ieder die gebruik maakt van de diensten van EurekaRecht stemt toe dat gegevens, waarvan de 

kennisneming door anderen dan EurekaRecht of de direct betrokken adviseur(s) noodzakelijk danwel 

nuttig is, in het kader van de Opdracht, ter kennis van die ander(en) gebracht mogen worden.  

9. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.  

10. EurekaRecht behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden(en) een opdracht te weigeren.  



  

Artikel 4  Offertes en aanbiedingen 

1. De aangeboden diensten van EurekaRecht mogen door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen 

worden gebruikt.  

2. De door EurekaRecht gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders 

is aangegeven. EurekaRecht is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door 

Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd en de betreffende aanbetaling verricht is door Opdrachtgever aan 

EurekaRecht.  

3. Het bepaalde in artikel 4 lid 1 geldt tevens voor de door EurekaRecht aangeboden diensten en adviezen en 

eventuele andere informatie die gedeeld wordt via de website of social media.  

4. Offertes en aanbiedingen van EurekaRecht gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.  

5. Wanneer er sprake is van een (kennelijke) vergissing, betreft de onder andere weergegeven tarieven in 

offertes en aanbieden, is EurekaRecht niet gehouden aan de uitvoering van de daar uitvloeiende 

opdrachten. Opdrachtgever kan EurekaRecht nimmer een dergelijke vergissing aanrekenen alsmede 

daaraan rechten ontlenen.  

 

Artikel 5  Uitvoering en levering Opdracht 

 

1. De door EurekaRecht aangeboden diensten worden naar beste inzicht uitgevoerd en conform de eisen van 

goed vakmanschap.  

2. EurekaRecht staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. 

3. Overeenkomsten die EurekaRecht met Opdrachtgever aangaat zijn uitsluitend op basis van een 

inspanningsverplichting.  

4. Bij de uitvoering van de Opdracht baseert EurekaRecht zich op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens 

en informatie. De Opdrachtgever is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van die informatie en 

gegevens. 

5. Opdrachtgever stelt EurekaRecht onverwijld in kennis betreft (nieuwe) feiten en omstandigheden die 

verband houden met (het) ( goed) uit kunnen voeren van de Opdracht onder de gesloten Overeenkomst.  

6. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen die van belang zijn om de Opdracht uit te 

kunnen voeren zijn voor rekening van Opdrachtgever.  

7.  Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens verstrekt of verstrekt heeft aan 

EurekaRecht behoudt laatstgenoemde zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden. Schade die 

daaruit voortvloeit  wordt verhaalt op Opdrachtgever.  

8. EurekaRecht streeft er naar om documenten binnen maximaal twee weken op te leveren.  

9. Indien de te leveren dienst(en) aan Opdrachtgever (deels) afhankelijk is/zijn van (een) derde(n), kan de 

levertijd zoals genoemd in het voorgaande lid overschreden worden zonder dat het EurekaRecht 

aangerekend kan worden.  

10. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door EurekaRecht wordt nimmer gezien als een 

fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  



  

 

11. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst vangt aan op het moment dat er sprake is van 

aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever en wanneer Opdrachtgever alle door EurekaRecht 

gevraagde informatie aan EurekaRecht heeft doen toekomen en na betaling door Opdrachtgever aan 

EurekaRecht conform artikel 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden.  

12. De door EurekaRecht te leveren diensten worden per e-mail (en op verzoek schriftelijk) aan Opdrachtgever 

geleverd.  

13. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst het vereist, heeft EurekaRecht het recht 

de werkzaamheden door derden te laten verrichten. De kosten die hieruit voortvloeien worden 

aangemerkt als Externe kosten.  

14. EurekaRecht levert diensten naar Nederlands recht.  

15. Het stellen van nieuwe vragen of geven van nieuwe Opdrachten aan EurekaRecht dienen middels een 

nieuwe aanvraag te geschieden.  

16. Indien na sluiting van de Overeenkomst door partijen blijkt dat de besproken aanpak gewijzigd dient te 

worden aanvaardt Opdrachtgever dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden aangepast. 

Artikel 6  Kosten  

1. Opdrachtgever betaalt aan EurekaRecht een vergoeding die verbonden is aan de gekozen dienst of het 

honorarium dat, tenzij anders overeengekomen is, gebaseerd is op het uurtarief van EurekaRecht, 

vermeerderd met eventuele bijkomende kosten. 

2. Voor de berekening van het uurtarief wordt een tijdseenheid van 15 minuten gehanteerd, waarbij naar 

boven afgerond wordt wanneer er sprake is van een tijdbesteding kleiner dan de tijdseenheid van 15 

minuten.  

3.  Alle door EurekaRecht gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, 

prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief btw, Verschotten, eventuele andere 

(Externe) kosten die gemaakt moeten worden in het kader van de naleving van de Overeenkomst en 

andere heffingen van overheidswege.  

4. Kosten die gekwalificeerd kunnen worden als Externe kosten dienen door Opdrachtgever vooraf aan 

EurekaRecht voldaan te worden.  

5. EurekaRecht behoudt zich het recht voor om onvoorziene kosten, die verband houden met de uitvoering 

van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.  

6. EurekaRecht behoudt zich het recht voor om overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.  

7. EurekaRecht is gerechtigd periodiek te factureren.  

8. EurekaRecht hanteert een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.   

9. Wanneer Opdrachtgever aan EurekaRecht een Opdracht geeft, die achteraf geen toegevoegde waarde 

heeft, is EurekaRecht gerechtigd de gemaakte kosten daarvoor in rekening te brengen bij Opdrachtgever.  

10. Indien er gewijzigde omstandigheden zijn door toedoen van Opdrachtgever, zal eventueel daaruit 

voortvloeiend meerwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.  



  

Artikel 7  Betaling  

1. Betaling van facturen dient vooraf te geschieden in euro’s middels storting of overmaking op een door 

EurekaRecht bekendgemaakte bank- of girorekening.  

2. Voor alle Opdrachten, inclusief Opdrachten waaraan betreft de kosten een prognose kleeft, geldt dat 

EurekaRecht een voorschot van maximaal 50% dient te ontvangen van Opdrachtgever voor aanvang van 

levering van (een) dienst(en).  

3. Indien er sprake is van een Spoedzaak geldt een verhoging van 50% bovenop het gebruikelijke te hanteren 

tarief.  

4. Bezwaren van Opdrachtgever tegen de hoogte van de ingediende Declaraties schorten de 

betalingsverplichtingen niet op.  

5. Indien Opdrachtgever niet heeft betaald, is EurekaRecht gerechtigd, nadat zij Opdrachtgever ten minste 

éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur 

aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening 

van de openstaande rekening.  

6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen 

alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van 

Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd aan EurekaRecht.  

7. EurekaRecht heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere 

goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan EurekaRecht verschuldigd is 

heeft voldaan.  

8. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever zijn de vorderingen 

van EurekaRecht en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens EurekaRecht  onmiddellijk opeisbaar.   

Artikel 8  Privacy en geheimhouding 

1. EurekaRecht draagt er zorg voor dat alle door Opdrachtgever verschafte informatie vertrouwelijk 

behandeld wordt.  

2. Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming enige informatie aan derden 

verschaffen. Uitzondering daarop is de informatieverschaffing aan eigen werknemers. Daarbij moet de 

informatieverschaffing strikt beperkt blijven tot de personen die, ten einde hun taken en/of verplichtingen 

ui te kunnen voeren, bekend dienen te zijn met betreffende informatie.  

3. Opdrachtgever zal de inhoud van adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van EurekaRecht , die 

niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, 

niet openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EurekaRecht.  

4.  EurekaRecht zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door haar ingeschakelde 

derden.  

5. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de verplichtingen op grond van dit artikel van kracht. 

 



  

Artikel 9   Intellectuele eigendomsrechten   

1. EurekaRecht behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt 

of heeft gebruikt en/of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de Opdracht van 

Opdrachtgever. 

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, 

adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van EurekaRecht, een en ander in de ruimste zin 

van het woord, direct danwel indirect al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te 

openbaren of te exploiteren.  

3. Indien EurekaRecht Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgever vervaardigd behoudt EurekaRecht het 

auteursrecht op die Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht inzake die 

Algemene Voorwaarden. Het staat Opdrachtgever dan ook vrij om die Algemene Voorwaarden in het kader 

van eigen gebruik te gebruiken. Opdrachtgever mag die Algemene Voorwaarden tonen op zijn website, 

deponeren bij de Kamer van Koophandel, verspreiden, vermenigvuldigen en op andere wijzen ter inzage 

aanbieden aan derden.  

4. De Algemene Voorwaarden vervaardigd door EurekaRecht als bedoeld in het voorgaande lid mogen door 

Opdrachtgever niet gewijzigd worden, aan derden doorverkocht te worden en/of gebruikt worden voor 

enig ander (commercieel) doel. 

 

Artikel 10  Overmacht  

 

1. Naast hetgeen onder overmacht wordt verstaan in de wet en jurisprudentie, wordt in deze  Algemene 

Voorwaarden onder overmacht in ieder geval verstaan alle oorzaken (voorzien danwel onvoorzien) die van 

buitenaf komen waar EurekaRecht geen invloed op kan uitoefenen maar waardoor EurekaRecht haar 

verplichtingen onder de Overeenkomst niet na kan komen.  

2. Werkstakingen in het bedrijf van EurekaRecht of van derden daaronder begrepen. EurekaRecht heeft ook 

het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 

Overeenkomst verhindert, intreedt nadat EurekaRecht zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. EurekaRecht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt 

als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

4. EurekaRecht kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 

Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen 

gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere 

partij. Indien die situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden 

aan diens verplichtingen jegens EurekaRecht tot aan dat moment te voldoen. EurekaRecht is dan 

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. 

Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke 

Overeenkomst.  



  

Artikel 11 Klachten 

1. Eventuele klachten over de diensten van EurekaRecht dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen zeven 

dagen na verzenddatum van de informatie en/of stukken waarop de klacht betrekking heeft kenbaar 

gemaakt te worden.  

2. Na het verstrijken van de termijn als genoemd in artikel 11.1 wordt Opdrachtgever geacht de verrichte 

werkzaamheden en/of  facturen van EurekaRecht geaccepteerd te hebben.  

3. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.  

4. Wanneer er sprake is van een gegronde klacht heeft EurekaRecht de mogelijkheid om tot aanpassing van 

het in rekening gebrachte tarief over te gaan danwel tot het (kosteloos) verbeteren van de 

werkzaamheden. Wanneer verbetering blijvend onmogelijk is zal EurekaRecht slechts aansprakelijk zijn 

binnen de grenzen van artikel 12.  

5. EurekaRecht reageert binnen veertien dagen op een door Opdrachtgever ingediende klacht.  

6. Partijen zullen zich ten allen tijde inspannen om ieder geschil in onderling overleg te beslechten alvorens 

zich tot een rechter te wenden. 

 Artikel 12 Aansprakelijkheid     

1. De aansprakelijkheid van EurekaRecht is ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van EurekaRecht in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. 

Indien ongeacht de reden geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid 

beperkt tot de terugbetaling van de helft van de betaalde werkzaamheden onder de betreffende 

Overeenkomst. Eventuele Externe kosten worden niet terugbetaald en EurekaRecht is niet aansprakelijk 

voor de te betalen proceskosten bij (eventuele) veroordeling van Opdrachtgever.   

2. Indien een fout begaan wordt door het feit dat Opdrachtgever onjuiste/onvolledige informatie verschaft 

heeft aan EurekaRecht, is deze laatst genoemde niet aansprakelijk voor de daaruit ontstane (directe of 

indirecte)  (gevolg)schade.  

3. Aansprakelijkheid van EurekaRecht voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, proceskosten veroordeling of in overmachtsituaties is 

uitgesloten.  

4. Opdrachtgever vrijwaart EurekaRecht voor alle vorderingen van derden die verband houden met of 

voortvloeien uit de rechtsbetrekking tussen EurekaRecht en Opdrachtgever. 

5. Opdrachtgever vrijwaart EurekaRecht voor aanspraken van derden die betrekking hebben op het recht van 

intellectuele eigendom op door Opdrachtgever aan EurekaRecht verstrekte gegevens. 

6. Indien Opdrachtgever aan EurekaRecht elektronische bestanden, software etc. verstrekt, garandeert 

Opdrachtgever dat deze materialen geen virussen bevatten en eventuele andere defecten. Mocht het 

gebruik van die bestanden, software etc. schade veroorzaken dan dient de Opdrachtgever de daaruit 

voortvloeiende schade volledig te vergoeden aan EurekaRecht. 

 



  

 

7. Opdrachtgever is, indien hij overweegt EurekaRecht aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, 

verplicht daarover met EurekaRecht in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.  

8. EurekaRecht is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens 

verzending per post of per e-mail, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens 

Opdrachtgever, EurekaRecht of derden.  

9. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen één maand nadat Opdrachtgever de schade 

heeft ontdekt bij EurekaRecht schriftelijke te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op 

schadevergoeding is vervallen.  

 

Artikel 13 Opschorting en opzegging 

1. EurekaRecht is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien 

Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, 

onverminderd het recht van EurekaRecht om schadevergoeding te vorderen.  

2.  Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van EurekaRecht en in 

overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.  

3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft EurekaRecht vanwege het 

ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er 

feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan EurekaRecht zijn toe te rekenen.  

4. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door EurekaRecht, heeft Opdrachtgever recht op 

medewerking van EurekaRecht bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en 

omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.  

5. EurekaRecht behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de Declaraties voor tot dan 

toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van 

het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald Voorschot zal 

in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terug betaald worden.  

6.  Mocht er sprake zijn van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van 

beslaglegging van Opdrachtgever is EurekaRecht gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke 

ingang te beëindigen. Daaruit vloeit geen enkele verplichting aan de zijde van EurekaRecht van betaling 

van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen die EurekaRecht op de Opdrachtgever heeft 

zijn in dat verband onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter opeisbaar.  

 

 

 

 



  

Artikel 14 Vervaltermijn    

1. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere 

bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens EurekaRecht in verband met het 

verrichten van werkzaamheden door EurekaRecht in ieder geval na drie maanden na het moment waarop 

Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en 

bevoegdheden. 

Artikel 15  Website en verbindendheid Algemene Voorwaarden  

1. Alle informatie op de website www.eurekarecht.nl is informatief en niet bindend. Hier kunnen geen 

rechten aan worden ontleend. Bepalend is datgene dat in de Opdrachtverlening wordt overeengekomen.  

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn verbonden aan alle dienstverlening door EurekaRecht, tenzij in de 

Opdrachtverlening uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 16 Handelsnaam    

1. EurekaRecht is een handelsnaam en staat ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 

64740978. 

Artikel 17  Toepasselijk recht 

1. Op alle Overeenkomsten tussen EurekaRecht en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van 

toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen tussen EurekaRecht en Opdrachtgever die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden 

voorgelegd aan de Kantonrechter, tenzij het geschil niet binnen de competentie van de Kantonrechter 

valt.  

3. Alvorens partijen een geschil aan de Kantonrechter voorleggen, moeten partijen eerst trachten het 

geschil in der minne op te lossen. Pas als dat niet gelukt is, zijn partijen bevoegd het geschil voor te leggen 

aan de Kantonrechter. De kosten voor bemiddeling zullen door de partij die meent dat er een geschil 

bestaat worden betaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EurekaRecht, alle rechten voorbehouden.  


