
Voorwaarden Abonnement
 

Algemeen

1. Het abonnement van Haverkate Juristen BV, hierna verder te noemen: “Haverkate Juristen”, is bedoeld 

als een service van Haverkate Juristen om juridische problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te 

herkennen en zo snel mogelijk tot een aanpak of oplossing te komen. Om dat doel te bereiken verricht 

Haverkate Juristen desgewenst in overleg bij aanvang van het abonnement een Quickscan op locatie 

van de abonnee. Iedere abonnee heeft recht op één uur gratis rechtshulp per maand. Verder heeft 

iedere abonnee recht op 20% korting op het geldende uurtarief van Haverkate Juristen en 20% korting 

op de “op maat opleidingen en workshops” van Haverkate Juristen. 

Gratis Rechtshulp

2. Iedere kalendermaand heeft de abonnee recht op één uur gratis rechtshulp. Vragen kunnen 

telefonisch of per email worden gesteld. Deze worden telefonisch of per email beantwoord. De tijd 

die gemoeid is met het verlenen van deze rechtshulp wordt door Haverkate Juristen geadministreerd 

en per email na afloop van enige kalendermaand door middel van een urenstaat aan de abonnee 

medegedeeld. 

3. Indien in enige kalendermaand op enig moment al van één uur gratis rechtshulp gebruik is gemaakt, 

zal de verdere rechtshulp gedurende desbetreffende kalendermaand, met inachtneming van het in 

artikel 4 van deze voorwaarden bepaalde, worden verleend tegen het gereduceerde uurtarief van € 

120,00 per uur excl. btw (2020). Indien een abonnee het uur gratis rechtshulp in enige kalendermaand 

niet ‘volledig’ heeft verbruikt wordt de niet-gebruikte tijd doorgeschoven naar de volgende 

kalendermaand(en). Ook daarvan wordt de abonnee per email na afloop van enige kalendermaand 

geïnformeerd. Bij het beëindigen van een abonnement vervalt de aanspraak op niet gebruikte tijd 

voor rechtshulp en wordt geen restitutie verleend.

 

Korting

4. De abonnee heeft recht op 20% korting op het standaarduurtarief en 20% korting op de “op maat 

opleidingen en workshops” van Haverkate Juristen. Mocht in het kader van de uitvoering van een 

opdracht waarvoor deze kortingsregeling van toepassing is in overleg met en na toestemming van 

de abonnee, gebruik moeten worden gemaakt van de diensten van een andere dienstverlener, 

zoals bij voorbeeld een deurwaarder, dan geldt dit kortingspercentage niet voor die specifieke 

werkzaamheden. Overigens laat deze kortingsregeling onverlet dat op een andere wijze kan worden 

gedeclareerd dan op basis van een uurtarief met korting, zoals een beschreven op de pagina “kosten” 

op de website van Haverkate Juristen. 
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Varia

5. Het abonnement van Haverkate Juristen is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 

en volgende Burgerlijk Wetboek.  

6. Het aanbod van het abonnement als gedaan op de website van Haverkate Juristen is een 

voorwaardelijk aanbod. Het aanbod is gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Haverkate 

Juristen voldoende capaciteit bij haar medewerkers beschikbaar heeft om uitvoering te kunnen 

geven aan het abonnement, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van Haverkate Juristen staat. 

7. Op het abonnement zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Haverkate Juristen, zoals 

gepubliceerd op de website van Haverkate Juristen. Door het aangaan van een abonnement in de 

vorm van een overeenkomst van opdracht maken de algemene voorwaarden van Haverkate Juristen 

een onlosmakelijk onderdeel van het abonnement uit.  

8. De looptijd van het abonnement bedraagt tenminste één jaar. Het abonnement vangt aan op de 

eerste dag van enige kalendermaand. Gedurende het eerste jaar is het abonnement niet opzegbaar. 

Indien de abonnee niet uiterlijk op de laatste dag van het eerste abonnementsjaar het abonnement 

per email opzegt, is het abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval is het abonnement 

vervolgens opzegbaar tegen het einde van iedere kalendermaand, met inachtneming van één 

maand opzegtermijn. Opzegging dient per email te geschieden.
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