ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

IE.ps is een eenmanszaak gedreven door mr. Iris Jansen,

10. De klant zal facturen steeds binnen veertien (14) dagen na de

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70677271

factuurdatum voldoen. De klant is niet gerechtigd tot opschorting van

die mede handelt onder de naam ‘creatieve jurist’ (hierna: ‘IE.ps’).
IE.ps stelt zich het beoefenen van het beroep van juridisch adviseur

2.

en het geven van trainingen ten doel.

kalenderjaar de geldende uurtarieven – voor zover van toepassing

Toepasselijkheid en interpretatie

gedurende de looptijd van de overeenkomst – aan te passen onder

IE.ps verleent haar diensten uitsluitend onder toepassing van deze

meer op basis van het prijsindexcijfer voor zakelijke dienstverlening.

algemene voorwaarden.
3.

Beperking van aansprakelijkheid

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de

12. De aansprakelijkheid van IE.ps op grond van een tekortkoming in de

overeenkomst van opdracht tussen de klant en IE.ps op grond

nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige

waarvan IE.ps diensten verleent aan of ten behoeve van de klant.

andere hoofde is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk

Onder ‘opdracht’ in deze algemene voorwaarden vallen ook alle

wordt

offertes, vervolgopdrachten, gewijzigde, aanvullende of nieuwe

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van IE.ps, vermeerderd met

opdrachten en alle rechtsbetrekkingen die hiermee verband houden of
hieruit voortvloeien.
4.
5.

bedrijfs-

of

het eigen risico onder die verzekering.
voornoemde verzekeringen plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van
IE.ps uit welke hoofde dan ook beperkt tot het in de desbetreffende

Onder

‘klant’

wordt

in

deze

algemene

voorwaarden

de

zaak in het betreffende kalenderjaar door de klant betaalde bedrag
(exclusief BTW), tot een maximum van EUR 5.000.
14. De

aansprakelijkheid

van

IE.ps

voor

hulppersonen,

zijnde

(rechts)personen waarvan IE.ps zich bij de uitvoering van de

Diensten

overeenkomst bedient, is te allen tijde uitdrukkelijk uitgesloten.

IE.ps zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten zoals

15. IE.ps maakt gebruik van (digitale) communicatiemiddelen en diensten

beschreven in de overeenkomst met zorg te verlenen. Alle diensten

voor (digitale) opslag van gegevens, al dan niet door derden

worden

aangeboden. IE.ps is niet aansprakelijk voor eventuele schade die

door

IE.ps

uitgevoerd

op

basis

van

een

vanuit

een

inspanningsverbintenis.
IE.ps

verleent

haar

direct of indirect het gevolg is van het gebruik van die
diensten

uitsluitend

communicatiemiddelen

en

diensten,

zoals

onderschepping,

Nederlandsrechtelijk perspectief. Indien gewenst, is IE.ps graag

manipulatie of vertraging van communicatie of documenten als gevolg

bereid de klant in contact te brengen met advocaten of andere

van onder meer een hack of virus.

juridische

Voornoemde

16. Een eventuele aansprakelijkheid van IE.ps zal vervallen indien IE.ps

(rechts)personen hebben echter nooit te gelden als hulppersonen van

dienstverleners

in

andere

jurisdicties.

hiervan niet uiterlijk één (1) jaar na ontdekking van het daartoe

IE.ps.

aanleiding gevende feit op de hoogte is gesteld.

De werking van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten

17. De in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en

voor opdrachten aan IE.ps. De werking van artikelen 6:227b lid 1 en

beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade

6:227c BW (betrekking hebbend op e-commerce transacties) is

het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van IE.ps.

uitgesloten indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
9.

de

gezamenlijk worden aangeduid als de ‘overeenkomst’.

overeengekomen.

8.

door

Deze algemene voorwaarden en de opdracht zullen hierna

diensten van IE.ps, ongeacht of voor deze diensten een vergoeding is

7.

uitgekeerd

13. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering op grond van de

(rechts)persoon verstaan die als opdrachtgever gebruik maakt van de

6.

enige betaling dan wel tot verrekening van verschuldigde bedragen.
11. IE.ps is gerechtigd jaarlijks met ingang van 1 januari van een

Overige bepalingen
21. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst niet verbindend

Vergoeding en betaling

zou(den) blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige

IE.ps vindt transparantie over kosten belangrijk. Waar mogelijk wordt

bepalingen van de overeenkomst niet aan. Partijen zullen dan de niet-

steeds vooraf een vaste prijs per (deel)opdracht aangeboden of een

verbindende bepalingen vervangen door bepalingen die wel zijn

kosteninschatting gegeven. Indien voorafgaand aan de uitvoering van

toegestaan en die de (strekking van de) betreffende niet-verbindende

de diensten geen specifieke kostenafspraak is gemaakt, berekent

bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

IE.ps haar vergoeding op basis van het uurtarief van EUR 225,-- (excl.
BTW) vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren. Alle tarieven van
IE.ps zijn exclusief BTW. IE.ps zal de door de klant voor de diensten
verschuldigde vergoeding, vermeerderd met BTW, telkens aan het
einde van een kalendermaand aan de klant in rekening brengen.

Toepasselijk recht en geschillen
22. Op iedere overeenkomst (en dus ook op iedere opdracht en op deze
algemene voorwaarden) is Nederlands recht van toepassing.
23. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de
overeenkomst, een opdracht en/of deze algemene voorwaarden
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant,
locatie ‘s-Hertogenbosch.
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