
	

	

Algemene voorwaarden 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Jets. 
 
2. Voor alle diensten van Jets geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat betekent dat 

Jets voor deze diensten geen resultaat garandeert. 
 
3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en zoveel mogelijk uitgevoerd door Jets. De 

artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn op deze overeenkomst van opdracht niet van toepassing. 
Jets is, indien noodzakelijk, vrij een regeling te treffen met betrekking tot vervanging c.q. 
waarneming. 

 
4. Jets zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal indien 

mogelijk bij de selectie van derden tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere 
aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden is uitgesloten. De opdrachtgever stemt ermee 
in dat Jets namens opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden aanvaardt. 

 
5. De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de 

opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van de opdracht zal aanleveren en instaat voor de juistheid van deze informatie. Als de 
voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de 
afspraken ter beschikking van Jets is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de 
verplichtingen van Jets leiden. 

  
6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever, derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten 
ontlenen. 

 De opdrachtgever vrijwaart Jets voor alle aanspraken van derden die op enige wijze verband 
houden met de uitvoering van de opdracht en vergoedt Jets de kosten die Jets in verband daarmee 
in redelijkheid heeft moeten maken, tenzij er sprake is van opzet of hiermee gelijk te stellen grove 
schuld van Jets. 

 
7. De aansprakelijkheid van Jets is beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium in de 

desbetreffende zaak. 
 
8. Door Jets te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke 

waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Na het verstrijken van de betalingstermijn kan Jets aan 
de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad 1% per maand, 
samengesteld op jaarbasis. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 
9. Het in verband met een opdracht gevormde dossier wordt gedurende 10 jaar bewaard, waarna het 

wordt vernietigd. 
 
10. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Jets is Nederlands recht van toepassing. 

Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechterlijke instantie is bevoegd kennis te nemen van 
geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien. 


