Verkorte samenvatting RECHTSHULP ZZP NEDERLAND bv;

1. Zowel rechtshulp als juridisch advies zijn alleen toegankelijk voor zelfstandigen zonder personeel, die
zijn aangesloten bij ZZP Nederland bv.
2. De rechtshulp en het juridisch advies worden gegeven onder de voorwaarden genoemd in Het
Reglement voor Advies en Rechtshulp ZZP Nederland bv. Hierna volgt een verkorte weergave van de
belangrijkste voorwaarden. Het volledige reglement, alsmede de klachtenafhandelingsprocedure
vindt u op de website van ZZP Nederland bv.
3. De rechtshulp en het juridisch advies worden verleend in zakelijke geschillen waarin uw
onderneming is of wordt betrokken en waarop het Nederlands recht van toepassing is.
4. Het Juridisch Abonnement geeft u recht op telefonisch en schriftelijk advies van onze juristen,
gespecialiseerd in ondernemingsrecht. De kostprijs van dit abonnement is € 75,00 per jaar excl.
btw. Indien de oorsprong van een zaak ligt voor de ingangsdatum van het Juridisch Abonnement, is
voor advies eenmalig een extra premie verschuldigd van € 50,00, excl. btw. Advies gaat over in
Rechtshulp vanaf het moment dat wij u vertegenwoordigen in een geschil met een andere partij.
5. Voor rechtshulp is een uurtarief vastgesteld van € 100,00 excl. btw. Indien de oorsprong van een
zaak ligt na de ingangsdatum van het Juridisch Abonnement, heeft de abonnementhouder recht op
een korting van € 25,00 op het uurtarief bij Rechtshulp. Met de korting wordt het uurtarief voor de
abonnementhouder derhalve: € 75,00 excl. btw. Ingeval inschakeling van een externe deskundige
aan de orde is, wordt het tarief van de externe deskundige in rekening gebracht.
6. Bij aanvang van de rechtshulp ondertekent u een verklaring/overeenkomst van opdracht, waarin o.a.
staat, dat u de rechtshulpverlener (jurist) tijdig van de juiste informatie voorziet.
7. Welke zaken nemen wij niet in behandeling?
a. Indien het juridisch probleem is ontstaan door uw eigen opzettelijk handelen of nalaten.
b. Indien het een geschil betreft met ZZP Nederland bv, een bij ZZP Nederland bv aangesloten
of aan ZZP Nederland bv gelieerde organisatie of tegen een andere Abonnee.
c. Indien naar het oordeel van de rechtshulpverlener geen redelijke kans aanwezig is het
beoogde resultaat te behalen.
8. Wanneer de rechtshulpverlener van oordeel is, dat een redelijke kans op het behalen van resultaat
niet langer aanwezig is, zal dat onder opgaaf van redenen schriftelijk aan u worden meegedeeld.
9. U dient de (voorschot)nota’s, waarin ook de proceskosten zijn opgenomen, tijdig te voldoen. Bij niet
tijdige betaling wordt de rechtshulp opgeschort tot betaling plaats heeft gevonden.
10. Wij verhalen uw kosten voor rechtshulp en de proceskosten voor zover mogelijk op de tegenpartij.
Indien dit in het vonnis wordt toegewezen, ontvangt u die kosten terug of wordt dat verrekend met
de door u aan ZZP Nederland bv te betalen kosten.
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