
   

                      

 

Algemene Voorwaarden 2020 

1. De opdracht  

Een overeenkomst komt niet eerder tot stand, dan nadat de opdracht door Recht bij Arbeid 

schriftelijk is aanvaard. Indien een opdracht mondeling is verstrekt dan wordt deze geacht 

tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 

Alle opdrachten worden aangemerkt als aan Recht bij Arbeid verstrekte overeenkomsten van 

opdracht, die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Recht bij Arbeid. De 

werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.   

2. No cure no pay 

Er worden geen zaken aangenomen op no-cure-no-pay-basis.  

 

3. Inspanningsverplichting 

Er wordt geen garantie op succes gegeven. De inspanningen zijn gericht op het best 

mogelijke resultaat. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende 

opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever. 

 

3. Betaling  

De werkzaamheden die Recht bij Arbeid in het kader van een overeenkomst van opdracht 

uitvoert, worden, behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken, in rekening 

gebracht op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke, dan wel 

overeengekomen uurtarief (het honorarium), verhoogd met de geldende omzetbelasting en 

eventuele reiskosten. Indien in het kader van één opdracht ten behoeve van meerdere 

opdrachtgevers werkzaamheden worden verricht, zijn de opdrachtgever cq opdrachtgevers  

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van declaraties.  

Recht bij Arbeid is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen 

conform de door haar vastgestelde uurtarieven. In ieder geval worden de uurtarieven van 

Recht bij Arbeid jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de gebruikelijke 

inflatiecijfers. Recht bij Arbeid declareert, haar werkzaamheden in principe maandelijks en 

hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Recht bij Arbeid is gerechtigd haar 

werkzaamheden op te schorten indien enige betalingstermijn zonder gegronde, schriftelijk 

meegedeelde reden wordt overschreden door opdrachtgever. Opdrachtgever is daarmee van 

rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente 

verschuldigd. Indien Recht bij Arbeid over moet gaan tot het nemen van 

invorderingsmaatregelen tegen een verzuimende opdrachtgever, komen de kosten van 

buitengerechtelijke incasso ten belope van tenminste 15% van die vordering, vermeerderd 

met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever. 

 



   

                      

 

4. Reistijd 

Voor reistijd wordt standaard een lager tarief gehanteerd en wel €100,00 ex btw. 

5. Vrijwaring 

De opdrachtgever vrijwaart Recht bij Arbeid tegen alle aanspraken van derden die op enige 

wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in 

geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Recht bij Arbeid. 

Opdrachtgever staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige 

persoonsgegevens door Opdrachtnemer verwerkt mogen worden en vrijwaart Recht bij 

Arbeid voor schade in verband met claims van betrokkenen of derden met betrekking tot de 

niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens.    

6. Bescherming persoonsgegevens  

Persoonsgevens worden verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en 

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

De verwerking vindt plaats conform de relevante wetgeving. 

Opdrachtgever stemt ermee in dat Recht bij Arbeid vertrouwelijke informatie en 

persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of 

voor, of verbonden aan Opdrachtgever, en/of diens cliënten of derden mag en kan 

verwerken in het kader van een verstrekte opdracht door Opdrachtgever aan Recht bij 

Arbeid. Voor verdere verwerkingsmogelijkheden verwijzen wij naar ons privacyreglement 

(www.rechtbijarbeid.nl).   

Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met aan 

Recht bij Arbeid gelieerde hulppersonen en ondernemingen, en met derden betrokken bij de 

uitvoering van de opdracht, en bovendien het verwerken door verwerkers in opdracht van 

Recht bij Arbeid.    

Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging treft 

Opdrachtnemer passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige 

persoonsgegevens te beschermen.     

7. Aansprakelijkheid  

Recht bij Arbeid heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere 

aansprakelijkheid voor schade is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 

geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het 

eigen risico onder die verzekering. Mocht om welke reden dan ook de voornoemde 

verzekering niet tot uitkering overgaan of geen dekking bieden, dan is iedere 

aansprakelijkheid van Recht bij Arbeid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.  

 

http://www.rechtbijarbeid.nl/


   

                      

 

 

Recht bij Arbeid is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, zoals bijvoorbeeld 

ingeschakelde koeriers en anderen.  

7. Geheimhouding 

Recht bij Arbeid is gerechtigd tot vertrouwelijk collegiaal overleg binnen onze organisatie, 

voor zover wij zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter 

zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten. 

 

Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en uitgezonderd het hiervoor 

bepaalde, is Recht bij Arbeid niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter 

beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd 

verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval Recht bij Arbeid voor 

zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure waarbij deze 

van belang kan zijn.  Voorts verleent Opdrachtgever door het sluiten van een Overeenkomst 

toestemming aan Opdrachtnemer om de informatie te gebruiken voor kredietbeoordeling en 

in het kader van een buitengerechtelijke dan wel gerechtelijke incassoprocedure 

8. Mediation 

In het kader van de mediation is het noodzakelijk dat de mediator persoonsgegevens 

verwerkt die relevant zijn voor de in punt 1 genoemde kwestie, door deze op te nemen in het 

dossier. Het kan daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens van 

partijen. 

Door het verstrekken van een mediationopdracht geeft opdrachtgever uitdrukkelijk 

toestemming aan de mediator om persoonsgegevens te verwerken conform de 

privacyverklaring van de mediator (zie www.rechtbijarbeid.nl). Deze toestemming is 

noodzakelijk om de mediation te kunnen starten. 

9. Toepasselijk recht 

Op iedere overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  Alleen de rechter in 

Lelystad zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Recht bij Arbeid en een opdrachtgever 

mocht ontstaan, kennis te nemen. 

 


