ALGEMENE VOORWAARDEN
Mr. Maria Verkleij, gezondheidsjurist

1.
De eenmanszaak mr Maria Verkleij, gezondheidsjurist
Mr Maria Verkleij, gezondheidsjurist (Verkleij gezondheidsjurist) is een eenmanszaak
gevestigd te Amsterdam. Verkleij gezondheidsjurist is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 34322887.
2.
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door
Verkleij gezondheidsjurist, of door haar ingeschakelde personen, bij de uitvoering van de
opdracht. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de
opdrachtgever, wordt uitgesloten.
3.
Aanvaarding en uitvoering van de opdracht
Verkleij gezondheidsjurist is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. De uitvoering
van de opdracht vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen
aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geen rechten
ontlenen. Verkleij gezondheidsjurist neemt bij de uitvoering van de opdracht tenminste de
zorgvuldigheid en kwaliteit in acht die naar de daarvoor gebruikelijke standaard verwacht
mag worden.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:407 lid 2 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is
uitgesloten.
4.
Vertrouwelijkheid en privacy
Verkleij gezondheidsjurist staat in voor de vertrouwelijke behandeling van alle persoonlijke
en bedrijfs- of instellingsgegevens die de opdrachtgever in het kader van de opdracht
verstrekt, tenzij deze reeds tot het publieke domein behoren.
4.
Inschakeling van derden
Indien voor de uitvoering van de opdracht inschakeling van derden wenselijk of noodzakelijk
is wordt hierover zo mogelijk van te voren met de opdrachtgever overlegd en wordt de nodige
zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden in acht genomen.
Kosten van derden worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Verkleij gezondheidsjurist is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze
derden in de uitvoering van de werkzaamheden. Verkleij gezondheidsjurist heeft het recht een
beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke partij mocht hebben bedongen, namens de
opdrachtgever te aanvaarden.
6.
Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Verkleij gezondheidsjurist is beperkt tot het bedrag waarop de
beroepsaansprakelijkheid in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het
bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar
komt.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaats vinden, is iedere aansprakelijkheid van Verkleij gezondheidsjurist
beperkt tot het bedrag dat door Verkleij gezondheidsjurist voor de uitvoering van de opdracht
in rekening is gebracht met een maximum van €10.000.
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7.
Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Verkleij gezondheidsjurist tegen alle aanspraken van derden, de
kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze verband houden met of
voortvloeien uit de ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens
opzet of grove schuld aan de zijde van Verkleij gezondheidsjurist.
6.
Honorarium
Het honorarium is afhankelijk van de opdracht en wordt schriftelijk overeengekomen. Het
honorarium is, tenzij anders overeengekomen, inclusief kantoorkosten en exclusief
reiskosten. Het honorarium wordt vermeerderd met omzetbelasting (BTW).
Aan derden verschuldigde kosten, zoals griffierechten, leges en verdere bijkomende kosten
worden aan de opdrachtgever doorberekend.
Verkleij gezondheidsjurist behoudt zich het recht voor om eenmaal per jaar haar tarieven
opnieuw te bepalen. Een wijziging in tarieven wordt tijdig aan bestaande opdrachtgevers door
gegeven.
7.
Voorschotten
Verkleij gezondheidsjurist kan voorafgaand of ter voortzetting van haar dienstverlening van
de opdrachtgevers voorschotten verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de
einddeclaratie.
7.
Declaratie van de werkzaamheden
Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden maandelijks in rekening
gebracht. De betalingstermijn bedraagt 4 weken na datum van facturering.
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Verkleij gezondheidsjurist is dan gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening
te brengen en, onverminderd het recht op betaling, de werkzaamheden op te schorten totdat
betaling heeft plaatsgevonden met uitsluiting van aansprakelijkheid van Verkleij
gezondheidsjurist voor de schade die daaruit mocht ontstaan.
8.
Documentatie en dossiers
Na beëindiging van de overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever gerechtigd tot alle
originele documentatie die door opdrachtgever aan Verkleij gezondheidsjurist ter beschikking
is gesteld als ook tot de originelen van correspondentie en uitspraken.
Als opdrachtgever, om welke reden dan ook, de documentatie niet opvraagt zullen deze door
Verkleij gezondheidsjurist worden gearchiveerd gedurende de wettelijke bewaartermijn en
vervolgens worden vernietigd.
9.
Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Verkleij gezondheidsjurist wordt beheerst
door het Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde rechter te Amsterdam.
Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van mr Maria
Verkleij gezondheidsjurist (www.mariaverkleij.nl) en worden op verzoek kosteloos
toegezonden. Deze algemene voorwaarden komen in de plaats van de algemene voorwaarden
van oktober 2006 die golden tot 1 januari 2012
Amsterdam, januari 2012
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