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Om onze samenwerking prettig te laten verlopen zijn de volgende algemene voorwaarden van 

toepassing. Is iets niet duidelijk? Laat het ons dan weten.  

Artikel 1  

1. Algemene voorwaarden van AltijdRecht.nl handelend onder de namen: AltijdRecht.nl 

en AltijdArbeidsrecht.nl.  

2. AltijdRecht.nl is een eenmanszaak gevestigd te Hilversum onder KvK-nummer 

61887420 met btw-nummer 210378244B01. 

Artikel 2 

1. Als we het in deze voorwaarden hebben over AltijdRecht.nl worden ook alle andere 

handelsnamen zoals genoemd in artikel 1 genoemd bedoeld.  

Artikel 3 

1. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door AltijdRecht.nl. De artikelen 7:404 

en 7:407 zijn buiten toepassing gelaten.  

2. Op de overeenkomst van opdracht is enkel deze algemene voorwaarden van 

toepassing. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdracht wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

Artikel 4 

1. AltijdRecht.nl is niet aansprakelijk voor schade, waaronder de juridische kosten, die is 

ontstaan door de uitvoering van de opdracht of door een eventueel negatieve uitkomst 

van een juridische procedure, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de 

zijde van AltijdRecht.nl.  

2. Eventuele aansprakelijkheid van AltijdRecht.nl is beperkt tot de hoogte van de 

vergoeding die de opdrachtgever aan AltijdRecht.nl heeft voldaan.  

3. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld door 

AltijdRecht.nl kunnen op deze algemeen voorwaarden tegenover een opdrachtgever 

een beroep doen.  
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4. AltijdRecht.nl bepaalt wie met de uitvoering van de opdracht wordt belast. Soms kan 

ervoor gekozen worden om een derde in te schakelen. AltijdRecht.nl zal bij het 

inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AltijdRecht.nl kan 

niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen van een 

ingeschakelde derde.  

Artikel 5 

1. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever aan AltijdRecht.nl een 

honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en 21% btw.  

2. AltijdRecht.nl werkt in beginsel met vaste tarieven die voor aanvang van de opdracht 

worden gecommuniceerd. Als er voor aanvang van de opdracht geen tarief is 

afgesproken, zullen de werkzaamheden plaatsvinden door het aantal gewerkte uren te 

vermenigvuldigen met € 160,-.  

3. AltijdRecht.nl werkt in tijdseenheden van 10 minuten.  

4. AltijdRecht.nl hanteert een reiskostenvergoeding van 0,20 per kilometer. Indien 

AltijdRecht.nl gebruikmaakt van het openbaar vervoer, dan zullen de daadwerkelijke 

kosten in rekening gebracht worden. 

5. AltijdRecht.nl is gerechtigd om de betaling van een voorschot te verlangen. Alle 

onkosten (parkeerkosten, griffierechten, deurwaarderskosten etc.) worden op basis 

van de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht worden.  

6. Alleen betaling door overmaking op het bankrekeningnummer te vinden op de factuur, 

dan wel contante betaling tegen behoorlijke bewijs van betaling, leidt tot kwijting van 

schuld van de opdrachtgever. ‘ 

7. Als de opdrachtgever niet binnen de op de factuur genoemde termijn betaalt, dan wel 

een voorschotdeclaratie niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is AltijdRecht.nl 

gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten of de 

overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden.  

8. AltijdRecht.nl hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. 

AltijdRecht.nl is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te 

maken op vergoeding van de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten.  

Artikel 6 

1. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die de 

geldigheid van deze algemene voorwaarden niet in zijn geheel aan. Partijen zullen ter 

vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen. Partijen zullen, indien nodig, te 

goeder trouw met elkaar in overleg treden over de precieze bewoording van de nieuwe 

bepaling.  
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2. AltijdRecht.nl is gerechtigd om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden 

eenzijdig te wijzigen. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van een wijziging op 

de hoogte gesteld.  

3. Ten aanzien van alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de 

uitvoering van de dienstverlening van AltijdRecht.nl, is Nederlands recht van 

toepassing en zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de 

Rechtbank Midden-Nederland.  


