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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gedaan en 

aangegaan door Stichting Kasdiran Juristen als in het handelsregister ingeschreven onder nummer 76969932. 

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt van de hand gewezen. Bij strijdigheid tussen de 

opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden prevaleert de opdrachtbevestiging. 

 

 

Artikel 1: Aard van de overeenkomst 

De rechtsverhouding tussen partijen is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.  

Opdrachtnemer is Stichting Kasdiran Juristen voornoemd. Opdrachtgever is de natuurlijk persoon of  

rechtspersoon die aan opdrachtnemer verzoekt werkzaamheden te verrichten.  

Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. 

 

Artikel 2: Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door volbrenging van de opdracht.  

Elke partij kan te allen tijde de overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen. Opdrachtnemer kan de  

overeenkomst met een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 

alleen om gewichtige redenen opzeggen.  

 

Artikel 3: Uitvoering 

3.1 Door de opdracht verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer de bevoegdheid om namens opdrachtgever 

ter uitvoering van de opdracht alle handelingen te verrichten die naar het oordeel van opdrachtnemer 

noodzakelijk of nuttig zijn. 

3.2 Partijen zullen elkaar tijdig op de hoogte houden van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn 

voor de goede uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen correspondentie en betalingen. 

Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer afschriften van schriftelijke bewijsstukken verstrekken. 

3.3 Opdrachtnemer voert de opdracht zelfstandig en naar eigen inzicht uit. Opdrachtnemer is niet gehouden 

aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen die in strijd zijn met het oordeel van opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer mag de werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid door anderen laten verrichten. 

3.4 Opdrachtnemer zal niet procederen dan na van opdrachtgever daartoe verkregen toestemming.  

 

Artikel 4: Betaling 

Op de overeenkomst is het Tarievenreglement van opdrachtnemer van toepassing als gepubliceerd op de 

website van opdrachtnemer (www.kasdiran.com). Bij strijdigheid tussen de opdrachtbevestiging en het 

tarievenreglement prevaleert de opdrachtbevestiging. 

 

Artikel 5: Klachten 

Op de overeenkomst is de Klachtenregeling van opdrachtnemer van toepassing als gepubliceerd op de website  

van opdrachtnemer (www.kasdiran.com). Bij strijdigheid tussen de opdrachtbevestiging en de klachtenregeling  

prevaleert de opdrachtbevestiging. 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

6.1 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het 

beoogde resultaat. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten 

van haar werknemers of (hulp)personen, behoudens bij opzet of bewuste roekeloosheid. 

6.2 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het door opdrachtgever in het kader van de 

opdracht aan opdrachtnemer betaalde bedrag. Ieder recht op schadevergoeding vervalt na verloop van   

12 maanden na de gebeurtenis die de aansprakelijkheid heeft doen ontstaan.  

 

Artikel 7: Geschillen 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend behandeld en beslist 

door de bevoegde rechter in ’s-Hertogenbosch. 


