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Algemene opdrachtvoorwaarden Rechtspraktijk Nijhoff (RpN) 
 
Artikel 1 Definities 

1. RpN: de heer mr. N.M. Nijhoff, handelende onder de naam: “Rechtspraktijk Nijhoff”, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer: 58270310. 

2. Cliënt: de partij waarmee RpN een overeenkomst van opdracht of enige andere overeenkomst heeft gesloten. 
3. Hulppersoon: zowel medewerkers als derden die door of namens RpN worden ingeschakeld bij de uitvoering 

van de met Cliënt overeengekomen werkzaamheden. 
4. BW: het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 
5. Schriftelijk: elke vorm van vastlegging of berichtgeving in een geschrift alsmede elke vorm van vastlegging of 

berichtgeving langs elektronische weg in de zin van het BW.   
6. AVG: Verordening (EU) 2016/679, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder mede 

begrepen alle daarop gebaseerde (al dan niet aanvullende) nationale en internationale wet – en regelgeving 
 
Artikel 2 Werkingssfeer 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: (1) alle aanbiedingen en offertes die door of namens RpN 
worden uitgebracht en (2) op alle gesloten overeenkomsten tussen RpN en Cliënt. 

2. De eventuele algemene (in – of verkoop) voorwaarden van Cliënt wijst RpN uitdrukkelijk van de hand. 
3. Voor zover één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de tussen RpN en Cliënt gesloten 

overeenkomst nietig of vernietigbaar mochten zijn, blijven de overige bepalingen daarvan onverminderd van 
kracht. De niet toelaatbare bepalingen worden geconverteerd naar bepalingen die rechtens wel zijn 
toegestaan als bedoeld in artikel 3:42 BW. 

4. Voor alle tussen RpN en Cliënt bestaande of toekomstige rechtsrelaties in de ruimste zin van het woord wordt 
de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods van 11 april 
1980 ofwel: “CISG”) uitdrukkelijk uitgesloten. 

5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts verbindend voor RpN, voor zover die afwijking 
expliciet tussen RpN en Cliënt is overeengekomen en RpN daarmee schriftelijk en ondubbelzinnig mee heeft 
ingestemd.  

6. Ingeval van bindende afwijkingen als bedoeld in lid 5, blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden onverminderd van kracht. 

7. Ingeval RpN op enig moment, al dan niet bewust en ongeacht de reden daarvan, geen beroep doet op het 
bepaalde in deze algemene voorwaarden, betekent dat nimmer een afstand van recht tegenover Cliënt of een 
derde en behoudt RpN te allen tijde de bevoegdheid daar in een later stadium alsnog een beroep op te doen.    

 
Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen 

1. Alle aanbiedingen en offertes van RpN zijn vrijblijvend, ook wanneer daarin een expliciete termijn voor 
aanvaarding wordt vermeld. 

2. Alle prijzen en prijsopgaven zijn netto en exclusief: B.T.W., de opslag voor kantoorkosten, reis- en onkosten, 
verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor het leggen van beslag, kosten van 
uittreksels en dergelijke) en alle overige kosten en belastingen in de ruimste zin van het woord. 

3. RpN mag verhogingen van kosten of belastingen die van overheidswege of anderszins aan RpN worden 
opgelegd op ieder moment aan Cliënt doorbelasten voor alle werkzaamheden, producten of diensten die nog 
moeten worden verricht op het moment waarop die verhogingen ingaan, ook ingeval RpN en Cliënt een vaste 
prijsafspraak (“fixed fee”) zijn overeengekomen.  

4. Ten aanzien van particuliere Cliënten zullen de in lid 3 bedoelde kostenverhogingen slechts worden 
doorgevoerd voor zover zij op grond van dwingend recht toelaatbaar zijn.   

5. Aanbiedingen of offertes hebben alleen betrekking op de daarin omschreven werkzaamheden. Zij gelden niet 
voor eventuele vervolgwerkzaamheden of daaropvolgende opdrachten of overeenkomsten.  

 
Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst  

1. Tussen RpN en Cliënt komt niet eerder een bindende overeenkomst (hierna: “de Overeenkomst”) tot stand dan op 
het moment dat: 
a) zowel RpN als Cliënt de Overeenkomst schriftelijk voor akkoord hebben geparafeerd en ondertekend dan wel; 
b) RpN de opdracht die Cliënt aan hem heeft verstrekt heeft bevestigd met een schriftelijke opdrachtbevestiging. 

2. Zolang de Overeenkomst nog niet conform lid 1 tot stand is gekomen, kan RpN de uitgebrachte aanbieding of 
offerte herroepen of wijzigen. 

3. Artikel 2 leden 5 tot en met 7 zijn van overeenkomstige toepassing. 
4. Ingeval de Overeenkomst met meerdere Cliënten wordt gesloten, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk tegenover 

RpN voor de nakoming van alle verplichtingen, direct of indirect voortvloeiend uit - of verband houdende met de 
Overeenkomst. 
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Artikel 5 Uitvoering overeenkomst 
1. RpN is vrij in de wijze waarop zij de Overeenkomst uitvoert. RpN is bevoegd om daarbij, zonder dat voorafgaand 

overleg of instemming van Cliënt is vereist, derden in te schakelen. Eventueel door deze derde bedongen dan wel 
van toepassing verklaarde algemene voorwaarden dan wel enige aansprakelijkheidsbeperking, worden door RpN 
uitdrukkelijk mede namens en ten behoeve van Cliënt aanvaard.  

2. Het bepaalde in de artikelen 7:402 lid 1 BW, 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is niet van toepassing. 
3. Voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekt Cliënt aan RpN een last en een volmacht. Dit, om te kunnen 

handelen of optreden op de wijze die RpN nodig acht om tot een behoorlijke en adequate uitvoering van de 
werkzaamheden te kunnen overgaan. Hieronder wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: het (in – of 
buiten rechte) voeren van verweer, de inschakeling van deurwaarders, deskundigen of andere derden, het opstellen 
en indienen van processtukken, overeenkomsten of andere stukken, het voeren van onderhandelingen en het 
treffen van (al dan niet minnelijke) regelingen.     

4. RpN handelt te allen tijde voor rekening en risico van Cliënt, ook ingeval zij bij de uitvoering van de werkzaamheden 
(bijvoorbeeld bij het inschakelen van derden) niet in naam van Cliënt maar op eigen naam mocht handelen. 

5. RpN is bevoegd om de inhoud of uitvoering van de Overeenkomst dan wel werkzaamheden te wijzigen, indien dat 
noodzakelijk is op grond van dwingende wet – of regelgeving. 

6. Op RpN rusten slechts inspanningsverplichtingen, tenzij expliciet en ondubbelzinnig anders in de Overeenkomst 
met RpN is overeengekomen. 

7. Door of namens RpN kenbaar gemaakte prognoses, verwachtingen en inschattingen in de ruimste zin van het woord 
worden slechts en uitsluitend ter indicatie en ter informatie aan Cliënt verstrekt, zonder dat Cliënt daaraan enige 
rechten, aanspraken, garanties dan wel enige andere bindende resultaatsverplichting tegenover RpN kan ontlenen. 

8. Uiteindelijk en uitsluitend Cliënt beslist welke acties, maatregelen en overige beslissingen er genomen zullen 
worden (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het instellen van vorderingen, voeren van verweer, opstarten 
van procedures, leggen van beslag, doen van aangiftes, opstellen van overeenkomsten of andere stukken, treffen 
van een minnelijke regeling, invoeren of (door) ontwikkelen van beleid of het nemen van strategische beslissingen 
en dergelijke) naar aanleiding van de door RpN gegeven tips of adviezen, gemaakte inschattingen van de juridische 
posities, uitgevoerde scans, due dilligences of SWOT-analyse(s). Het inwinnen van advies daarover bij RpN ontheft 
of ontslaat Cliënt nimmer van diens eigen eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de door hem zelf 
gemaakte keuze(s) of beslissing(en).   

9. RpN aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor de uiteindelijke beslissingen van Cliënt als bedoeld 
in lid 8, tenzij sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid door RpN.   

10. De door RpN opgegeven of met RpN overeengekomen termijnen, doorlooptijden, milestones of andere 
tijdsindicaties zijn nimmer fataal. Voordat RpN uit dien hoofde in verzuim komt, dient Cliënt RpN altijd eerst 
schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan RpN een minimale termijn van tien werkdagen wordt verleend. 

11. RpN behoudt te allen tijde het recht om de door de Overeenkomst dan wel door de krachtens die Overeenkomst 
uitgevoerde werkzaamheden toegenomen kennis, rapporten, documenten en/of voortbrengselen van andere aard 
voor andere doeleinden te gebruiken (zonder dat daarvoor enige vergoeding of andere compensatie aan Cliënt 
verschuldigd is), voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

12. Ingeval RpN, al dan niet in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, persoonsgegevens verwerkt in de zin 
van de AVG ten behoeve van, dan wel in relatie tot Cliënt, dan geschiedt die verwerking altijd voor rekening en 
risico van Cliënt. Dit, ongeacht of die persoonsgegevens zijn verstrekt door Cliënt of derden en ongeacht of RpN 
daarbij handelt als verwerkingsverantwoordelijke of als (sub) verwerker. Cliënt zal RpN in dit kader altijd vrijwaren 
voor aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder uitdrukkelijk mede (meer niet uitsluitend) zijn begrepen: 
de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen in de zin van de AVG.      

 
Artikel 6  Wijzigingen in de Overeenkomst / opdracht 

1. Wijzigingen in de opdracht of Overeenkomsten door Cliënt die door RpN niet konden worden voorzien en meerwerk 
veroorzaken, zullen door Cliënt aan RpN worden voldaan conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is 
voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Cliënt, 
RpN diens geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. RpN zal de kosten voor meerwerk op basis van 
nacalculatie in rekening brengen bij Cliënt. 

2. Door Cliënt (na het verstrekken van de opdracht) alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht 
moeten door Cliënt tijdig en schriftelijk aan RpN ter kennis zijn gebracht. Voor zover een wijziging leidt tot extra 
werkzaamheden, zal dat als meerwerk in rekening kunnen worden gebracht.  

3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de 
oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door RpN wordt overschreden dan wel dat een nieuwe termijn zal 
moeten worden overeengekomen. 

 
Artikel 7 Verlangen van zekerheden 

1. RpN is te allen tijde gerechtigd om voorschotbetalingen of enige andere vorm van zekerheid te verlangen van Cliënt 
alvorens de Overeenkomst uit te voeren of de reeds aangevangen werkzaamheden verder voort te zetten.  

2. Zolang Cliënt de in lid 1 bedoelde zekerheden niet dan wel niet volledig verschaft, is RpN bevoegd om de (verdere) 
uitvoering van de Overeenkomst of werkzaamheden, al dan niet voor onbepaalde tijd, op te schorten.  
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Artikel 8 Overmacht   
1. Een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden of nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst 

kan RpN niet worden toegerekend, indien deze direct of indirect is veroorzaakt door - of verband houdt met (in 
zowel binnen – als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, 
overstroming, stakingen, ziekte, epidemieën, pandemieën (zoals COVID-19 / Corona virus dan wel alle daarmee 
vergelijkbare virussen), arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, uitsluiting, in – of uitvoerbelemmeringen, 
defecten in verband met – of storingen aangaande de energielevering, transport, hardware, printers / faxen, 
software, internet of intranetverbindingen, hackpogingen, verbinding met of de toegang tot digitale (al dan niet 
juridisch gerelateerde) data – of kennisbanken, vertragingen bij leveranciers, derden of overheids – of andere 
instanties, alles zowel in de organisatie van RpN als van de door deze ingeschakelde derden en voorts met alle 
overige oorzaken buiten de schuld van RpN ontstaan en alle feiten en omstandigheden waarbij van RpN in gemoede 
of in redelijkheid niet kan worden gevergd of verlangd dat hij aan diens verplichtingen dient te voldoen. 

2. Cliënt is pas gerechtigd om de met RpN gesloten overeenkomst te ontbinden indien door een omstandigheid als 
bedoeld in lid 1 de uitvoering van de contractuele verplichtingen met méér dan twee kalendermaanden is 
vertraagd. 

3. Het intreden van een overmachtssituatie als bedoeld in lid 1, ontheft Cliënt niet van dienst verplichting om de 
overeengekomen vergoeding of facturen te voldoen voor de werkzaamheden of diensten die RpN reeds heeft 
verricht voordat die situatie is ingetreden.    

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. RpN is alleen aansprakelijk voor enige schade, geleden door Cliënt of derden, indien en voor zover die schade: (1) 
rechtstreeks en uitsluitend is veroorzaakt door een aan RpN toe te rekenen tekortkoming en RpN aangaande die 
tekortkoming conform de daarvoor geldende voorschriften in verzuim is geraakt (2) die schade wordt gedekt door 
de door RpN afgesloten beroeps – en /of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en (3) slechts tot het bedrag dat de  
verzekeringsmaatschappij van RpN uitkeert voor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis(sen), minus het 
daarvoor geldende eigen risico. 

2. Ingeval, ongeacht de redenen daarvan, de in lid 1 bedoelde verzekeringen geen polisdekking bieden dan wel de 
aldaar bedoelde verzekeringsmaatschappij niet tot enige schade-uitkering overgaat, is RpN slechts aansprakelijk 
voor enige schade, geleden door Cliënt of derden, voor zover die schade rechtstreeks en uitsluitend is veroorzaakt 
door opzet of bewuste roekeloosheid van RpN of van de, tot de bedrijfsleiding van RpN behorende, leidinggevende 
medewerkers.  

3. Ingeval RpN krachtens lid 2 aansprakelijk is of kan worden gehouden voor enige schade, geleden door Cliënt of 
derden, dan is de aansprakelijkheid van RpN te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag van € 1.500,-- (zegge: 
vijftienhonderd euro) per schadeveroorzakende gebeurtenis en maximumbedrag van € 2.500,-- (zegge: 
vijfentwintighonderd euro) voor alle schadeveroorzakende gebeurtenissen tezamen (waarbij een reeks van 
samenhangende en/of elkaar kort opeenvolgende schadeveroorzakende gebeurtenissen in dit kader geldt als één 
schadeveroorzakende gebeurtenis).  

4. Tenzij de in lid 1 bedoelde verzekeringen daarvoor dekking verlenen en de verzekeringsmaatschappij daarvoor tot 
uitkering van schadevergoeding overgaat, komen de volgende schades (ook ingeval van aansprakelijkheid van RpN 
bij opzet of bewuste roekeloosheid krachtens lid 2) nimmer voor vergoeding in aanmerking: 

 
- gevolgschades, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): geleden verlies, gederfde winst, stagnatie – of 

vertragingsschade; 
- schade aan  - of veroorzaakt door zaken die afkomstig zijn van Cliënt en die RpN in opzicht of op enigerlei 

andere wijze in beheer of in haar bezit heeft; 
- schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid; 
- letselschade dan wel schade door – of als gevolg van overlijden; 
- schade, direct of indirect verband houdende met het niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomen 

van enige verplichting krachtens de AVG. Voor zover deze beperking van de aansprakelijkheid niet of niet 
volledig verenigbaar mocht zijn of mocht worden met het regresrecht van Cliënt op basis van artikel 82 lid 5 
AVG, dan is dat regresrecht in ieder geval te allen tijde beperkt tot de in lid 3 genoemde maximumbedragen;       

 
Cliënt dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren. 

5. RpN aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, geleden door Cliënt of derden, als 
direct of indirect gevolg van: (1) eventuele fouten dan wel tekortkomingen van of namens derden die door RpN zijn 
ingeschakeld en (2) het niet of niet goed functioneren van alle kantoorapparatuur, hardware en software, alles in 
de ruimste zin van het woord, waarvan RpN zich bedient bij de uitvoering van de werkzaamheden dan wel 
Overeenkomst.    

6. RpN aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor zaken of bescheiden (zoals bijvoorbeeld, maar 
niet uitsluitend: documenten, afbeeldingen, video of audiomateriaal, ontwerpen, schetsen, producten en 
dergelijke) die door of namens Cliënt aan RpN ter beschikking worden gesteld. Cliënt vrijwaart RpN voor aanspraken 
van derden uit dien hoofde, aanspraken krachtens het nationale of internationale intellectuele eigendomsrecht 
daaronder mede begrepen.  
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7. Waar in dit artikel wordt gesproken over het factuurbedrag of het honorarium, wordt daarmee bedoeld de 
bedragen of honoraria exclusief b.t.w. en exclusief alle overige kosten en belastingen als genoemd in artikel 3 lid 2.  

8. De krachtens dit artikel van toepassing zijnde beperkingen van de aansprakelijkheid van RpN zijn eveneens van 
toepassing ingeval RpN uit enige andere hoofde dan de Overeenkomst tegenover Cliënt of derden aansprakelijk is 
of kan worden gehouden voor schade. 

 
Artikel 10  Intellectuele eigendom 

1. Alle door RpN voor Cliënt ontwikkelde modellen, werken, overeenkomsten, voorwaarden, processtukken en 
dergelijke zijn en blijven eigendom van RpN. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel 
eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten. 

2. Alle door de RpN ten behoeve van Cliënt verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, 
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn en mogen uitsluitend worden gebruikt door Cliënt en 
uitsluitend worden vermenigvuldigd door Cliënt ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.  

3. Door RpN verstrekte stukken mogen niet door Cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RpN 
openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden 
worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

 
Artikel 11  Betalingscondities  

1. Voor alle door RpN aan Cliënt verzonden facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na 
factuurdatum. 

2. Bij uitblijven van betaling is Cliënt een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand vanaf vervaldatum, tenzij 
de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. 

3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten wegens het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van de 
betalingsverplichting(en), komen volledig voor rekening van Cliënt. 

4. Bezwaren tegen de hoogte of opbouw van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Eventuele 
bezwaren van Cliënt tegen facturen moeten uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk en met een duidelijke 
toelichting aan RpN kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn, verliest Cliënt het recht 
daartegen verweer te voeren.  

5. Indien Cliënt in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is Cliënt van rechtswege in verzuim en is 
Cliënt de rente verschuldigd als bedoeld in lid 2. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf 
het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

6. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van Cliënt tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van 
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Cliënt zijn alle  
vorderingen van RpN op Cliënt direct en ineens opeisbaar. 

7. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen 
rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

8. RpN kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere 
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. RpN kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, 
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

9. Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan RpN verschuldigde. 
10. Indien Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke 

kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten 
worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.   

 
Artikel 12  Klachten 

1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden of geleverde zaken moeten door Cliënt uiterlijk binnen twee weken na 
voltooiing van de werkzaamheden of levering schriftelijk en onder opgave van redenen te worden gemeld aan RpN, 
bij gebreke waarvan elke aanspraak tegenover RpN vervalt. 

2. Klachten als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichtingen van Cliënt niet op. 
3. Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft Cliënt de keuze tussen het aanpassen van het in 

rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde 
werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft 
Cliënt het recht op restitutie naar evenredigheid van het door Cliënt reeds betaalde honorarium. 

4. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren van of namens Cliënt tegen RpN 
dienen – op straffe van verval van dit recht - binnen één jaar nadat de reclame is ingediend te worden ingesteld.  

5. Het door of namens RpN ter beschikking gestelde, geleverde of gepresteerde geldt als zijnde beantwoordt aan de 
overeenkomst ingeval reclames ingevolge het bepaalde in de voorgaande leden door Cliënt achterwege blijven dan 
wel niet tijdig of niet volledig worden ingediend bij RpN.       
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Artikel 13  Ontbinding  
1. Indien Cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem voortvloeit uit enige grond van 

deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, is RpN gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan 
die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan 
niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, 
onverminderd het recht van RpN op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg 
van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan. 

2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of 
verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de 
schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van Cliënt of van diens overlijden of indien Cliënt door 
beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, 
is Cliënt verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan RpN. 

3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die RpN heeft op Cliënt direct en 
volledig opeisbaar. 

 
Artikel 14 Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht. 
2. Op de tussen RpN en Cliënt tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 

uit de tot stand gekomen Overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht 
worden beslecht.  

3. Ingeval RpN en Cliënt van mening mochten verschillen over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere 
bepalingen in de Overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie of vertaling van de 
overeenkomst dan wel van deze algemene voorwaarden te allen tijde doorslaggevend en beslissend. De boeken en 
bescheiden van RpN leveren dwingend bewijs op, tenzij Cliënt het benodigde tegenbewijs daarvan kan leveren. 

4. Het gebruik van smileys, emoticons of andere daarmee vergelijkbare tekens, leidt niet tot enig rechtsgevolg dan 
wel – ingeval in rechte komt vast te staan dat dit gebruik wel zou (kunnen) leiden tot enig rechtsgevolg – dan geldt 
alsdan de meest gunstigste uitleg voor RpN, ook wanneer RpN niet (alleen) de ontvangende partij is.    

5. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement van de vestigingsplaats van 
RpN is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen RpN en Cliënt, tenzij uitdrukkelijk 
anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen. 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 23 oktober 2020 gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Overijssel te 
Almelo en aldaar geregistreerd onder depotnummer: 30 / 2020. 

 


