Voorwaarden Recht in je Stad 2020
1) Een overeenkomst tussen u en Recht in je Stad komt tot stand telefonisch, per
e-mail, mondeling of schriftelijke opdracht, en pas nadat u de offerte heeft aanvaard in e-mail.
2) De offerte houdt een vaste prijs in gerelateerd aan een duidelijk vastomschreven opdracht,
tenzij er wordt afgesproken een No Cure No Pay, Fixed Fee of gratis dienstverlening.
3) Een opdracht zal zo spoedig mogelijk worden uitgewerkt mits u alle opgevraagde en
benodigde gegevens aanlevert. Liefst digitaal. Indicatietijd voor de uitwerking is een werkweek.
4) Een opdracht houdt in een lite, medium, hig risk, custom dienst, Fixed Fee of No Cure No Pay.
Het uurtarief per 01-01-2020 is 99,- euro.
5) No Cure No Pay is een vorm van vergoeding van 20% van een eventueel door u behaald
voordeel, termijn en/ of doel zoals een rechtszaak. Wordt de opdracht tussentijds ingetrokken dan
geldt een afkooptarief van 297,- Is echter de zaak al zover ontwikkeld dat de schuldeiser een
dagvaarding intrekt, dan worden alle bureau. Reis, verblijf en gewerkte uren a 99,- doorberekend.
6) Recht in je Stad mag derden aanwijzen om de opdracht te vervullen. In dat geval wordt u
gegarandeerd een professionele uitwerking van een persoon die in de laatste fase van de rechtenstudie (master) zit of al afgestudeerd jurist of advocaat is.
7) Recht in je Stad mag de opdracht eenzijdig intrekken indien: u niet tijdig aanbetaalt, de opgevraagde gegevens niet aanlevert, er een conflicterend klantenbestand is, u op welke tijd dan ook
tijdens de uitvoering van de opdracht verplicht een advocaat nodig heeft en wordt door verwezen.
8) Recht in je Stad kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een teleurstellend eindresultaat; er
bestaat slechts een inspanningsverbintenis die u van een professioneel op gelijk niveau presterend
jurist mag verwachten.
9) Gevolgschade ontstaan door wanprestatie van schending van de inspanningsplicht (zie 8)dat is
een wordt gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de vergoeding voor de gedane werkzaamheden. U
moet de schending bewijzen.
10) U mag de overeenkomst opzeggen zonder gehouden te zijn een boete te betalen als u consument
bent. U moet wel vergoeden de tot de opzegging gedane werkzaamheden aan Recht in je Stad. Er
zal in dat geval worden gecompenseerd naar uren en minuten besteden tijd. Het uurtarief is 99,-

tenzij de totaalprijs minder is of gelijk aan de uurprijs zoals bij een lite risk “legal e-mail”. Een
zakelijke opdrachtgever is gehouden de totale kosten van de afgenomen dienst te vergoeden.
11) Recht in je Stad zal zich inspannen uw zaak binnen een week in concept aan u aan te kunnen
bieden. U beoordeelt het concept en bepaalt dan hoe u de documenten verzonden wil hebben.
Uiteraard worden de verzendkosten ook gefactureerd.
12) U krijgt samen met het concept een factuur. Let op de korte betaaltermijnen van legal email (een werkweek). De andere betaaltermijnen zijn twee weken of een maand.
13) U bent in verzuim als de opdracht is uitgewerkt en verstuurd en betaling uitblijft en de
herinnering van twee weken niet tot een volledig betaling heeft geleid. In dat geval zal er getracht
worden de reden te achterhalen en een betalingsregeling te treffen, daarna loopt het incassoproces
door of uw vordering wordt samengevoegd en aangebracht bij de rechtbank Alkmaar.
14) Indien u niet tevreden bent moet u uw klacht melden binnen twee weken anders vervalt het
klaagrecht. In dat geval gaat Recht in je Stad er vanuit dat u tevreden bent en de afgesproken prijs in
termijn zult betalen.
15) Op alle relaties is Nederlands recht van toepassing.
16) Partijen wijzen de rechtbank Alkmaar aan om geschillen te beslechten, met name niet door
opdrachtgever betaalde vorderingen waar hij in verzuim mee is. De opdrachtgever gaat akkoord met
samenvoeging van zijn vordering met die van andere opdrachtgevers om proces-economische
redenen.
17) Uw gegevens welke noodzakelijk voor het goed kunnen uitvoeren van de opdracht worden
maximaal twee jaar op een gegevensdrager bewaard; op uw eigen verzoek eerder verwijderd van
drager en harde schijf.
Diensten prijs per 01-01-2020
lite risk legal e-mail v,a 79,- geen btw
medium

189,- idem

high risk

229,- idem

custom

249,- idem

