
Algemene Voorwaarden 
Sterk Juristen 

 
1. Sterk Juristen is een vennootschap onder firma gedreven door B. el 

Yacoubi LL.M. en S. Verheijen LL.B. De vennootschap is ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
63665891.   
 

2. Deze algemene voorwaarden liggen kosteloos ter inzage op het 
vestigingsadres van Sterk Juristen en zijn eveneens te downloaden op de 
website van Sterk Juristen (www.sterkjuristen.nl).   
 

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen 
tussen Sterk Juristen en de opdrachtgever (ook de buitencontractuele), 
ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van jurist, 
bindend adviseur, begeleider of anderszins. De algemene voorwaarden 
gelden niet slechts ten behoeve van Sterk Juristen, maar ook ten behoeve 
van: B. el Yacoubi LL.M., S. Verheijen LL.B., alle andere personen die 
voor Sterk Juristen werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering van 
enige opdracht door Sterk Juristen zijn ingeschakeld.   
 

4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.   
 

5. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden 
vernietigbaar of nietig is, blijven de overige bepalingen in deze algemene 
voorwaarden onverkort van kracht.   
 

6. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de 
opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing 
zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. In dat 
geval vormen de bepalingen in de opdrachtbevestiging en de overige 
bepalingen in deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst. 
 

7. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging 
zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen 
schriftelijk is ingestemd. 
 

8. Sterk Juristen behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene 
voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden 
worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 
dagen nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem zijn overlegd of 
kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft 
gemaakt.  
 

9. Alle opdrachten zullen worden beschouwd als uitsluitend aan Sterk 
Juristen gegeven, ook indien de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk 
of stilzwijgend heeft verstrekt met het oog op uitvoering ervan door een 
bepaalde persoon. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in 
artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW aanvaard.   

 
10. Sterk Juristen is bevoegd om in verband met haar dienstverlening 

diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden bij 
kantongerechtzaken, (proces)advocaten, deurwaarders, notarissen, 
onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, het 
Kadaster, de Kamer van Koophandel, advocaten(kantoren), etc. De 
opdrachtgever stemt ermee in dat een aan Sterk Juristen gegeven 
opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens de 
opdrachtgever te aanvaarden.   

 
11. De uitvoering van de aan Sterk Juristen verstrekte opdrachten geschiedt 

uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de 
uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen 
rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd.   

 
12. Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, 

auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, 
teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties rusten bij Sterk Juristen. 
De opdrachtgever en gebruikers van de producten van Sterk Juristen 
erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van 
iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van 
kopieën van de producten anders dan kopieën benodigd voor het eigen 
gebruik.   

 
13. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar 

te maken buiten de ondernemingskring, tenzij anders is overeengekomen. 
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd de 
producten van Sterk Juristen over te dragen aan derden, noch een kopie 
daarvan over te dragen. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten 
van Sterk Juristen, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals 
vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken of 
wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Sterk Juristen. Elk gebruik van een werk van 
Sterk Juristen dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een 
inbreuk op het auteursrecht van Sterk Juristen. 

 
14. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Sterk 

Juristen, rekent Sterk Juristen drie maal de gebruikelijke 
licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de 
geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik 
van het werk van Sterk Juristen.   
 

15. Sterk Juristen sluit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig alle aansprakelijkheid 
jegens de opdrachtgever en derden uit, tenzij de opdrachtgever en derden 
schade oplopen door grove opzet van Sterk Juristen. In dat geval is de 
aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van de factuur die 
Sterk Juristen aan de opdrachtgever heeft verzonden voor de 
desbetreffende opdracht. Ingeval de opdrachtgever een strippenkaart of 
abonnement bij Sterk Juristen heeft ingekocht, wordt de aansprakelijkheid 
beperkt tot de hoogte van de waarde van de uitgevoerde opdrachten over 
de laatste drie maanden. Er is sprake van grove opzet in de gevallen 
waarin Sterk Juristen nalaat de opdrachtgever te informeren over een 

bepaald risico en niet voldaan heeft aan haar onderzoeksplicht. Dit is 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval (HR 29 mei 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:1406).   

 
16. De opdrachtgever is zich gehouden en verplicht om Sterk Juristen alle 

feiten en alle informatie beschikbaar te stellen die nodig is om een goed 
advies te geven en om Sterk Juristen in de gelegenheid te brengen om, 
indien nodig, de opdrachtgever te informeren over een bepaald risico die 
de opdrachtgever kan oplopen bij een juridische vraag/probleem/conflict. 
Indien de opdrachtgever nalaat informatie en feiten te verstrekken die 
nodig is voor een goed advies komt de schade, voortvloeiend uit de 
gebrekkigheid/onjuistheid/onvolledigheid van de gegeven informatie en 
feiten door de opdrachtgever, op de opdrachtgever te rusten. De 
bewijslast van het niet volledig en juist verstrekken van informatie en 
feiten komt bij de opdrachtgever te rusten.   

 
17. Sterk Juristen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden 

waarvoor geen honorarium is overeengekomen, schade door opschorting 
van haar werkzaamheden, gevolgschade en schade door deconfiture van 
een derde partij.  
 

18. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet 
schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Sterk Juristen binnen drie 
maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of 
redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak 
baseert.   

 
19. De opdrachtgever is gehouden Sterk Juristen te vrijwaren voor alle 

aanspraken van derden, en aan Sterk Juristen de redelijke kosten van 
verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.   

 
20. Indien Sterk Juristen door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 

niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, 
worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de 
overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand de duur van drie 
maanden heeft bereikt hebben beide partijen het recht de overeenkomst 
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht van Sterk 
Juristen wordt verstaan elke van de wil van Sterk Juristen onafhankelijke 
omstandigheid waardoor de (gedeeltelijke) nakoming van haar 
verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd of vertraagd 
waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van 
Sterk Juristen kan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval 
gerekend te worden iedere verhindering of vertraging ontstaan door 
derden die door of namens Sterk Juristen zijn ingeschakeld bij de 
uitvoering van haar werkzaamheden, (ernstige) ziekte bij de uitvoerend 
jurist van Sterk Juristen en ernstige ziekte of overlijden van een familielid 
van de uitvoerend jurist van Sterk Juristen. 

 
21. Alle bedragen zoals met opdrachtgever overeengekomen aan honorarium, 

kantoorkosten en overige kosten zijn exclusief btw. 
 

22. Sterk Juristen is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als 
tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever een voorschot of 
financiële zekerheid te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is 
Sterk Juristen gerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, haar 
werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan 
wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het 
voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende 
zaak.   

 
23. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na de 

factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de 
factuur is vermeld. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste 
van de opdrachtgever. Sterk Juristen is nimmer aansprakelijk voor de 
gevolgen van het door cliënt niet tijdig voldoen van een factuur ongeacht 
of deze betrekking heeft op kosten van derden of honorarium.   

 
24. In geval van liquidatie, faillissement, surseance, schuldsanering van, of 

beslaglegging onder de opdrachtgever worden alle vorderingen van Sterk 
Juristen op opdrachtgever direct opeisbaar.   

 
25. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers 

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige factuur.   
 

26. De opdrachtgever machtigt Sterk Juristen tot automatische verwerking van 
de persoons- en bedrijfsgegevens.   

 
27. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer 

van Sterk Juristen geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verzocht én Sterk Juristen 
schriftelijk heeft bevestigd daarin te zullen bewilligen.   

 
28. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Sterk Juristen is 

uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die 
hieruit voortvloeien zullen worden beslist door de bevoegde rechter te 
Almere, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.   


