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ALGEMENE VOORWAARDEN 
november 2022 

Artikel 1 JNRE Legal 

1.1 JNRE Legal is een handelsnaam van mr. Johan Nijmeijer, kantoorhoudende in Amsterdam en 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86934821. 

1.2 Mr. Johan Nijmeijer is als advocaat aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten 
(Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK ’s-Gravenhage; 070 335 35 35; info@advocatenorde.nl).  

1.3 JNRE Legal beschikt niet over een stichting derdengelden en kan dus geen derdengelden 
ontvangen. 

Artikel 2 Toepassingsbereik 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht 
(daaronder begrepen iedere wijziging, aanvulling en vervolgopdracht) en andere 
rechtsverhouding tussen JNRE Legal en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele 
door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door JNRE Legal 
uitdrukkelijk verworpen. 

2.2 Niet alleen JNRE Legal maar ook andere personen die door JNRE Legal bij de uitvoering van 
een overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze 
algemene voorwaarden een beroep doen. Dit artikel is een onherroepelijk derdenbeding in de 
zin van art. 6:253 BW ten behoeve van die personen. 

2.3 JNRE Legal kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Vanaf het moment dat 
de gewijzigde algemene voorwaarden met de opdrachtgever zijn gedeeld, zullen deze van 
toepassing zijn op nieuwe en voorafgaand aan de wijziging tot stand gekomen overeenkomsten 
van opdracht en rechtsverhoudingen tussen JNRE Legal en de opdrachtgever. Van deze 
algemene voorwaarden kan in andere gevallen slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen 
JNRE Legal en de opdrachtgever worden afgeweken. 

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. In het 
geval van een discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie ten aanzien van de 
inhoud of strekking is de Nederlandse versie bindend. 

Artikel 3 De opdracht 

3.1 Een overeenkomst van opdracht tussen JNRE Legal en de opdrachtgever komt alleen tot stand 
nadat zij een overeenkomst/opdrachtbevestiging hebben ondertekend. Een wijziging, 
aanvulling of vervolg op die overeenkomst van opdracht komt tot stand na schriftelijke 
bevestiging (waaronder begrepen per e-mail) daarvan door JNRE Legal aan de opdrachtgever. 

3.2 JNRE Legal heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht niet-
ondergeschikte derden (onder-opdrachtnemers) in te schakelen. JNRE Legal zal bij de selectie 
van de onder-opdrachtnemers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. JNRE Legal is niet 
aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onder-

mailto:info@advocatenorde.nl


Algemene voorwaarden JNRE Legal 
november 2022 

 

 2 

opdrachtnemers. Iedere door JNRE Legal aanvaarde opdracht houdt de bevoegdheid van 
JNRE Legal in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onder-
opdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever van JNRE Legal te 
aanvaarden. 

3.3 Als JNRE Legal samen met een derde een opdracht heeft ontvangen, is JNRE Legal alleen 
aansprakelijk voor eigen tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst van opdracht. 
Artikel 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing. 

3.4 De opdrachtgever stemt ermee in dat JNRE Legal bij de uitvoering van de overeenkomst van 
opdracht gebruik maakt van applicaties van derden zoals onboarding- of vertaalapplicaties die 
cloud gebaseerde verwerking kunnen inhouden. 

Artikel 4 Vergoeding, kosten, facturering en betalingen 

4.1 JNRE Legal brengt voor de verrichte werkzaamheden een vergoeding in rekening die wordt 
berekend op basis van het aantal bestede uren (uitgaande van tijdseenheden van zes minuten) 
maal het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Het overeengekomen uurtarief is 
een bedrag in euro’s exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele kosten die JNRE Legal bij 
de uitvoering van de werkzaamheden maakt of heeft voorgeschoten. Voorbeelden van 
dergelijke kosten zijn reis- en verblijfskosten, porto- en koerierskosten, deurwaarderskosten, 
KVK en Kadaster kosten, kosten van vertalingen en kosten die aan JNRE Legal in rekening zijn 
gebracht door eventuele onder-opdrachtnemers. 

4.2 JNRE Legal heeft het recht om jaarlijks met ingang van het betreffende kalenderjaar het 
overeengekomen uurtarief te wijzigen. Als JNRE Legal het gewijzigde uurtarief na aanvang van 
het betreffende kalenderjaar bekendmaakt aan de opdrachtgever, dan is het gewijzigde 
uurtarief van toepassing met ingang van de eerste maand die volgt op de dag van 
bekendmaking. 

4.3 JNRE Legal factureert per maand of per periode van twee weken aan de opdrachtgever de voor 
de verrichte werkzaamheden verschuldigde vergoeding en de bij de uitvoering van de 
werkzaamheden gemaakte en voorgeschoten kosten.  

4.4 De opdrachtgever is gehouden elke factuur te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum, 
zonder korting of verrekening, op een door JNRE Legal nader op te geven rekeningnummer. 
Als een factuur niet is betaald binnen die termijn, is de opdrachtgever aan JNRE Legal ook de 
rente bedoeld in 6:119a BW en een compensatie van alle door JNRE Legal gemaakte 
(buiten)gerechtelijke kosten voor incasso, waaronder de kosten voor intern of extern 
ingeschakelde advocaten, verschuldigd. In het geval dat meer dan één factuur uitstaat, zal een 
ontvangen betaling worden toegepast op de oudste van deze facturen, tenzij de beschrijving bij 
de betaling duidelijk aangeeft op welke factuur deze betrekking heeft. 

4.5 De opdrachtgever is gehouden om alle in verband met de vertegenwoordiging in rechte door 
JNRE Legal verschuldigde griffierechten tijdig te betalen op de wijze als door JNRE Legal 
aangegeven. Bij gebreke van tijdige betaling is JNRE Legal gerechtigd om de rechtszaak ter 
zake waarvan het griffierecht verschuldigd zal worden, niet aan te brengen of om niet te 
verschijnen. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat daardoor zijn aanspraken 
onherroepelijk verloren kunnen gaan. 

4.6 In het geval dat de opdrachtgever bestaat uit twee of meer personen, dan is elke persoon 
hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het onder de overeenkomst van opdracht 
verschuldigde aan JNRE Legal.  
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Artikel 5 Einde van de opdracht 

5.1 De overeenkomst van opdracht eindigt in het geval van overlijden van mr. Johan Nijmeijer of, 
in het geval een bepaalde termijn is overeengekomen, het verloop van de bepaalde termijn. 

5.2 JNRE Legal en de opdrachtgever hebben het recht om de overeenkomst van opdracht 
(tussentijds) te beëindigen, met dien verstande dat JNRE Legal bij beëindiging de Advocatenwet 
en de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten in acht dient te nemen. Als een 
overeenkomst van opdracht voor een bepaalde tijd is gesloten, dan is de opdrachtgever 
gehouden de eventueel uit de tussentijdse beëindiging voortvloeiende schade aan JNRE Legal 
te vergoeden. 

5.3 Het einde van de opdracht door tijdsverloop of (tussentijdse) beëindiging op welke wijze dan 
ook laat de verschuldigdheid van de door JNRE Legal gefactureerde en nog te factureren 
vergoeding en kosten onverlet. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

6.1 De aansprakelijkheid van JNRE Legal voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met 
de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval uit hoofde van de voor JNRE Legal gesloten aansprakelijkheids-
verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. 

6.2 De aansprakelijkheid van JNRE Legal voor schade veroorzaakt door een gebeurtenis 
(waaronder begrepen een nalaten) die niet gedekt is door een aansprakelijkheidsverzekering 
van JNRE Legal, is beperkt tot de vergoeding (exclusief omzetbelasting en exclusief kosten) die 
de opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaand aan de betreffende gebeurtenis 
daadwerkelijk aan JNRE Legal heeft voldaan tot een maximum van EUR 5.000. Iedere 
aansprakelijkheid van JNRE Legal voor gevolgschade en gederfde winst is uitgesloten. 

6.3 JNRE Legal is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever en/of derden die ontstaat 
doordat de opdrachtgever of (door hem ingeschakelde) derden aan JNRE Legal onjuiste of 
onvolledige bescheiden en/of informatie heeft c.q. hebben verstrekt. De opdrachtgever vrijwaart 
JNRE Legal voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de 
opdrachtgever of (door hem ingeschakelde) derden aan JNRE Legal onjuiste of onvolledige 
bescheiden en/of informatie heeft c.q. hebben verstrekt. 

6.4 De opdrachtgever vrijwaart JNRE Legal voor vorderingen van derden die verband houden met 
de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en eventueel door JNRE Legal te maken 
kosten (voor bijvoorbeeld rechtsbijstand) in verband met dergelijke vorderingen. 

6.5 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook 
tegenover JNRE Legal die voorvloeien uit of verband houden met de door JNRE Legal verrichte 
werkzaamheden vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de opdrachtgever 
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en 
bevoegdheden. 

6.6 De in dit Artikel 6 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten 
behoeve van door JNRE Legal ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een 
rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. 
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Artikel 7 Kantoorklachtenregeling 

7.1 Voor klachten met betrekking tot de advocatuurlijke dienstverlening door JNRE Legal is de 
kantoorklachtenregeling van JNRE Legal van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling is van 
toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen JNRE Legal en de opdrachtgever en 
te raadplegen op www.jnre.nl. De opdrachtgever kan een klacht die na behandeling volgens de 
kantoorklachtenregeling niet is opgelost voorleggen aan de rechter te Amsterdam. 

Artikel 8 Informatie en persoonsgegevens 

8.1 De opdrachtgever zal aan JNRE Legal alle feiten en omstandigheden kenbaar maken die van 
belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever 
staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan JNRE Legal verstrekte informatie. 

8.2 Als de opdrachtgever persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van de Europese Unie verstrekt aan JNRE Legal, dan gaat JNRE Legal 
ervan uit dat de opdrachtgever daartoe gerechtigd is. JNRE Legal verwerkt de door de 
opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst van opdracht en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Meer 
informatie over de verwerking van persoonsgegevens door JNRE Legal is beschikbaar op 
www.jnre.nl. 

Artikel 9 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

9.1 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme kan JNRE 
Legal gehouden zijn om een cliëntenonderzoek uit te voeren naar de opdrachtgever en de 
eventuele uiteindelijke begunstigden van de opdrachtgever en de onderliggende documentatie 
en informatie en de uitkomsten van het onderzoek te bewaren. Voor dit doel kan JNRE Legal 
de opdrachtgever vragen om documenten en andere informatie te verstrekken. JNRE Legal 
heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst van opdracht (geheel of gedeeltelijk) uit 
te stellen, te weigeren of (geheel of gedeeltelijk) te staken als JNRE Legal het voorgeschreven 
cliëntenonderzoek niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid heeft afgerond. De 
opdrachtgever stemt ermee in dat JNRE Legal kopieën van de verstrekte documentatie en 
informatie en de uitkomsten van het cliëntenonderzoek deelt met onder-opdrachtnemers die op 
grond van voornoemde wet gehouden zijn om een vergelijkbaar cliëntenonderzoek uit te voeren. 

9.2 Als JNRE Legal weet of vermoedt (of redelijke gronden heeft om te vermoeden) dat een zaak 
of transactie betrekking heeft op het witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere 
criminele handelingen, of onderworpen is aan andere wettelijke meldingsverplichtingen, kan 
JNRE Legal op grond van de wet verplicht zijn een melding daarvan te doen aan de relevante 
autoriteiten zonder de opdrachtgever daarover te informeren. 

Artikel 10 Recht- en forumkeuze 

10.1 Op de rechtsverhouding tussen JNRE Legal en de opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. 

10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit een rechtsverhouding tussen JNRE Legal en de 
opdrachtgever zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam. Dit laat 
onverlet dat JNRE Legal te allen tijde het recht heeft om een geschil aanhangig te maken bij de 
rechter in de jurisdictie of het arrondissement van de opdrachtgever. 
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