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Algemene Voorwaarden Edwin’s Law
1 Edwin’s Law, toepasselijkheid en publicatie
1.1 Edwin’s Law is een eenmanszaak.
1.2	Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op iedere door Edwin’s
Law aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten.
1.3	Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
1.4	Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.edwinslaw.nl.
Op verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan cliënt worden toegezonden.

2 Opdrachten
2.1	De Edwin’s Law gedane voorstellen zijn vrijblijvend. Een door Edwin’s Law gedaan
voorstel komt automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever niet binnen
7 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2	De overeenkomst tot dienstverlening komt tot stand, zodra opdrachtgever zich door
ondertekening van de opdracht tot dienstverlening akkoord heeft verklaard met hetgeen daarin is vastgelegd en de door opdrachtgever ondertekende opdracht tot
dienstverlening door Edwin’s Law is ontvangen, behoudens wanneer de uitvoering
van de opdracht feitelijk is aangevangen of de afgegeven offerte is aanvaard. Opdrachtgever doet, indien aanwezig, afstand van een toepasselijkheidsverklaring van
eigen algemene voorwaarden.
2.3	Onder overeenkomst tot dienstverlening wordt verstaan hetgeen nader is gespecificeerd in de opdracht tot dienstverlening, dan wel hetgeen in de bevestigingsbrief of
–mail is gespecificieerd.
2.4	Alle opdrachten worden uitsluitend gezien als opdrachten aan Edwin’s Law, ook indien een opdracht expliciet dan wel impliciet verstrekt is aan een bepaalde persoon
binnen Edwin’s Law. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt dan ook onder
de uitsluitende verantwoordelijkheid van Edwin’s Law. De werking van artikel 7:404
van het Burgerlijk Wetboek alsmede van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2.5	Onder de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening
worden begrepen:
			
a. h
 et behandelen van inkomende en uitgaande telefoongesprekken met opdrachtgever
en/of anderen ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening;
			

b. het behandelen van inkomende correspondentie;

			

c. het redigeren van uitgaande correspondentie;
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d. het opzoeken en bestuderen van literatuur en jurisprudentie;

			

e. h
 et bestuderen van door opdrachtgever overgelegde (proces)stukken, correspondentie, financiële bescheiden en alle overige schriftelijke bescheiden bij het aangaan van
de opdracht tot dienstverlening, alsmede alle schriftelijke bescheiden, die na de opdracht tot dienstverlening aangeboden worden aan de behandelend jurist en die betrekking hebben op de opdracht.

2.6	Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Edwin’s Law, niet
tot een resultaatsverplichting. Edwin’s Law zal zich inspannen het door opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. Aan Edwin’s Law komt de beoordeling toe op welke wijze in en buiten rechte
wordt opgetreden.
2.7	Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren
van de opdracht tijdig te verstrekken.
2.8	Indien ten behoeve van de dienstverlening door Edwin’s Law de inschakeling van
één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de
behandelend(e) jurist(en), wordt de aan Edwin’s Law gegeven opdracht beschouwd
tevens de opdracht tot en toestemming tot een dergelijke inschakeling te omvatten.
Indien ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling vereist of gewenst is van
één of meer derden, niet zijnde een deurwaarder, zal daarover met de cliënt overleg
worden gevoerd.
2.9	Het staat Edwin’s Law te allen tijde vrij om opdracht ter verdere behandeling door te
verwijzen naar (een) vakbekwame derde(n).
2.10	Een opdracht kan te allen tijde schriftelijk per aangetekende post door partijen tussentijds worden beëindigd. Eventueel nog openstaande nota’s dienen door opdrachtgever dan omgaand voldaan te worden.

3 Tarieven
3.1	Tenzij anders is overeengekomen wordt gedeclareerd aan de hand van de bestede
tijd vermenigvuldigd met het door Edwin’s Law vastgestelde uurtarief. Edwin’s Law
heeft het recht het uurtarief periodiek te wijzen. De verrichtte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 6 minuten. Bezwaren tegen de tijdsverantwoording dienen binnen 10 dagen na toezending schriftelijk door Edwin’s Law te zijn
ontvangen, bij gebreke waarvan de tijdverantwoording wordt geacht te zijn goedgekeurd door opdrachtgever.
3.2	Bij het aangaan van de overeenkomst kan een afwijkende prijsafspraak worden gemaakt, daaronder begrepen abonnementsgelden, vaste tarieven, no cure no pay
afspraken, no cure less pay afspraken. Indien er een afwijkende prijsafspraak is gemaakt komen eventuele kostenvergoedingen ter zake juridische bijstand en dwangsommen ten bate van Edwin’s Law. Indien de opdracht bij een afwijkende prijsafspraak tussentijds door cliënt wordt beëindigd, dienen de gewerkte uren te worden
afgerekend tegen het reguliere uurtarief.
3.3	Behoudens andersluidende afspraak zijn de tarieven exclusief 5% kantoorkosten, btw
en verschotten (kosten van derden), daaronder begrepen van overheidswege opgelegde heffingen, deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels, kosten voor
aangetekende verzending, kosten te maken vanwege een in te schakelen derde.
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3.4	Edwin’s Law is te allen tijde bevoegd om betaling van een voorschot te vragen in
verband met te verrichten werkzaamheden dan wel ter dekking van de kosten ter
zake van door Edwin’s Law in te schakelen derden. Edwin’s Law is bevoegd eerst de
werkzaamheden aan te vangen nadat het door Edwin’s Law verlangde voorschot
door de cliënt is voldaan. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de eerstvolgende factuur dan wel met de einddeclaratie.
3.5	Werkzaamheden verricht buiten werkdagen (maandag tot en met vrijdag van
09.00 uur – 18.00 uur) op verzoek van opdrachtgever worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na de reguliere werktijden kan het dan geldende tarief worden vermeerderd met een toeslag van 25%. Bij overwerk in het weekend en op feestdagen kan het dan geldende tarief worden vermeerderd met een toeslag van 50%.
3.6	Edwin’s Law is gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen indien tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk verwachte hoeveelheid
werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Edwin’s Law mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.
3.7	Buiten de verplichting tot betaling door opdrachtgever valt het eerste halve uur van
het intake gesprek al dan niet ten kantore van opdrachtnemer.

4 Betaling en gevolgen van niet of niet tijdige betaling
4.1 	Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt
een periode van tien dagen na declaratiedatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Edwin’s Law is gerechtigd op ieder moment de
betalingstermijn te verkorten.
4.2	Indien de opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient opdrachtgever dit binnen veertien dagen na factuurdatum aan Edwin’s Law schriftelijk
kenbaar te maken.
4.3	Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
4.4	Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het
openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele
maand wordt gerekend.
4.5	Na overschrijding van de betalingstermijn, stuurt Edwin’s Law opdrachtgever een
schriftelijke aanmaning waarin opdrachtgever nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 dagen de declaratie te voldoen. Indien betaling na verstrijking
van vorengenoemde termijn uitblijft, is Edwin’s Law gerechtigheid opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- in rekening te brengen.
4.6	Edwin’s Law is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade
die daardoor mocht ontstaan.

BTW: 146527434B03

|

IBAN: NL34KNAB 02551999 88

|

KvK: 65522338

5 Retournering stukken
5.1	Bij het einde van de opdracht zullen de stukken van opdrachtgever desgewenst
geretourneerd worden, doch niet eerder dan nadat alle nota’s zijn voldaan.

6 Aansprakelijkheid
6.1	Elke aansprakelijkheid van Edwin’s Law is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in
het desbetreffende geval uit hoofde van de door Edwin’s Law gesloten (beroeps)aa
nsprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van
het eigen risico volgens de betreffende polis.
6.2	Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde
verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Edwin’s Law beperkt tot het
bedrag van het in rekening gebrachte tarief met een maximum van € 5.000,6.3	Edwin’s Law is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van
opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheid of indien de opdrachtgever onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt.
6.4	Edwin’s Law is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade,
waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst door welke oorzaak
ook ontstaan.
6.5	Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen, indien deze niet aangetekend en gemotiveerd bij Edwin’s Law zijn gemeld binnen drie maanden nadat opdrachtgever
bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken
baseert en in ieder geval vijf jaar na datum van de laatste declaratie.
6.6 Edwin’s Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar
ingeschakelde derden, zoals advocaten, deurwaarders, deskundigen. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Edwin’s Law gerechtigd
om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens opdrachtgever te aanvaarden.

7 Toepasselijk recht
7.1	Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door het Nederlandse
recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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Privacy Policy
Dit is de Privacy Policy (Beleid) van Edwin’s Law (hierna te noemen: “wij,” “ons” of “onze”), een
onderneming met adres; Solebaystraat 6 huis, 1055 ZR, Amsterdam en bezoekadres; Keizerrijk 44, Amsterdam. Edwin’s Law is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65522338. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen
en beschermen in relatie tot onze website www.edwinslaw.nl (de “Website”) en van onze cliënten en relaties. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en
gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is
van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de
Website (“Gebruikers). Tevens is dit beleid van toepassing op het omgaan van de gegevens
van onze cliënten en relaties.

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Als u gebruiker bent van de site verzamelen wij de volgende gegevens die u ons verstrekt:
a.
Naam
b. (E-mail) adres
c.	Communicatie tussen Edwin’s Law en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails
sturen)
d. Bedrijfsnaam
Als u klant bent van Edwin’s Law verzamelen wij de volgende klantgegevens die u ons verstrekt:
a.
Naam
b. (E-mail) adres
c.	Communicatie tussen Edwin’s Law en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails
sturen)
d. Bedrijfsnaam
e.	BTW-nummer (kan tevens u BSN nummer zijn, kopieën van uw inschrijving bij de
KvK en uw ID of paspoort (dit is wettelijk verplicht voor het geven van juridische ondersteuning)
f.
Telefoonnummer
g. Bankgegevens
h. informatie betreffende de opdracht

Log file informatie
Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbe-
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stand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van
onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze
pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en
trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw
computer of andere apparaten, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en
door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf
of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op
uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw loginformatie en log-gedrag. Google analytics installeert een permanente cookie op uw web
browser om u te identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de
‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google
Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.
Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich
afmelden voor YouGoogle Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page
te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads. Google adviseert ook om de Google
Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - te installeren
voor uw web browser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid
om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.
Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website en diensten te ondersteunen
en verbeteren door:
a. het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website
b.	de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de
website
c. technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren
d. nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen
e. de bezoeker te informeren over de acceptatie van zijn bestelling
f. de bezoeker te informer en over het verloop van zijn bestelling
g. u te kunnen factureren
h. u deugdelijk te kunnen adviseren en een eventuele opdracht te kunnen uitvoeren
Of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
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Communicatie
Wij mogen uw informatie gebruiken om uw te contacteren met nieuwsbrieven of marketingen promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. U te informeren over nieuwe wetten, regelingen en kansen. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden
in de e-mail te klikken of in een antwoord mail of brief te vermelden dat u geen informatie van
ons wenst te ontvangen.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging
Wanneer Edwin’s Law, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa
bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzamelt
onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in
deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie
en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te
bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te
beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kunnen worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of
verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins
schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid
Edwin’s Law heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij
gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd.
Echter, Edwin’s Law kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend,
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onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van
de e-mails tussen u en Edwin’s Law. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy
of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging
Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de wet, bewaart Edwin’s Law persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Inzage, correcties en recht van verzet
Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen
indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u contact opnemen met Edwin’s Law
door een e-mail te sturen naar info@edwinslaw.nl of een brief sturen aan:
Edwin’s Law BV
Solebaystraat 6 huis
1055ZR Amsterdam

Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand
is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website,
zijn onderworpen aan regels en beleid.

Privacy van kinderen
Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar
(“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van
Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen
om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind
zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact
met ons opnemen via info@edwinslaw.nl

BTW: 146527434B03

|

IBAN: NL34KNAB 02551999 88

|

KvK: 65522338

Edwin’s
Law
Wijzigingen
Edwin’s Law kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom
geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Edwin’s
Law door een e-mail te sturen naar info@edwinsalw.nl.
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