Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Wie is Archtop Legal
1. Archtop Legal is een eenmanszaak, gevestigd te Heiloo
aan de Oosterboslaan 2 en ingeschreven bij de KvK onder
nr. 37151906. Andere handelsnamen zijn G.J. Stokreef
Interim Consultancy en G.J. Stokreef Legal Counseling. Zij
vallen eveneens onder ‘Archtop Legal’ in deze Algemene
Voorwaarden.
2. Archtop Legal is een rechtskundig adviesbureau en verricht voorts werkzaamheden op het gebied van (Interim)
Management, Marketing en General Counseling.
3. Informatie is ook op te vragen via g.j.stokreef@archtoplegal.nl of via www.archtop-legal.nl.
Artikel 2. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: Archtop Legal. Alle bedingen in deze
Algemene Voorwaarden gelden tevens voor
medewerkers van Archtop Legal en anderen die op
andere wijze aan Archtop Legal verbonden zijn, en voor
degene die (na overleg met de Opdrachtgever) door
Archtop Legal wordt ingeschakeld.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een
Overeenkomst van Opdracht met Archtop Legal aangaat
of is aangegaan, danwel degene die zonder schriftelijke
Overeenkomst van Opdracht een verzoek tot het
verrichten van werkzaamheden aan Archtop Legal heeft
gedaan, dat door Archtop Legal aanvaard is, wat blijkt uit
daadwerkelijke verrichting van werkzaamheden.
c. Opdracht: alle werkzaamheden waartoe Opdracht is
gegeven of die daarmee verbonden of noodzakelijk zijn,
en die door Opdrachtnemer in het kader van een juiste
uitvoering worden verricht.
Artikel 3. Opdracht, geen Arbeidsverhouding
Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd
door Archtop Legal. De wettelijke basis voor alle Opdrachten is
te vinden in BW Boek 7, Titel 7, Artikel 400 e.v. De Opdrachtgever is geen loonheffing/premies werknemersverzekeringen
verschuldigd over het honorarium voor de uitgevoerde werkzaamheden. Door de aanvaarding van een Opdracht ontstaat
nimmer een Arbeidsovereenkomst als bedoeld in BW 7:610.
Artikel 4. Duur van de Overeenkomst
De Overeenkomst van Opdracht wordt aangegaan voor de in
de Overeenkomst bepaalde duur. Is in de Overeenkomst van
Opdracht geen of geen bepaalde duur opgenomen, dan geldt
de Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde duur, of
totdat de Opdracht objectief bepaalbaar is uitgevoerd en beide
partijen aan alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting, hebben voldaan. De bepalingen over
Geheimhouding (Artikel 9) blijven desondanks geldend voor de
daar vermelde duur en periode.
Artikel 5. Inspanningsverplichting
Archtop Legal is niet verplicht om een Opdracht of
Overeenkomst daartoe te aanvaarden. Alle aanvaarde
Opdrachten worden naar beste kunnen uitgevoerd.

Archtop Legal neemt deze inspanningsverplichting zeer serieus
en zal onmiddellijk rapporteren als de Opdracht niet naar
redelijke verwachting zal kunnen worden uitgevoerd. Het
betreft nadrukkelijk geen resultaatsverbintenis, tenzij dat
uitdrukkelijk is afgesproken.
Artikel 6. Aansprakelijkheid en dekking
Archtop Legal heeft een Aansprakelijkheidsverzekering
Bedrijven (AVB) en een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid van Archtop Legal beperkt
zich tot het bedrag dat door deze verzekering wordt uitgekeerd
(los van het eigen risico) in het onverhoopte geval van een
verkeerd advies of andere fout.
Artikel 7. Beëindiging van de Opdracht
1. Partijen kunnen door opzegging, zelfs met onmiddellijke
ingang, de Overeenkomst van Opdracht doen
beëindigen. Partijen kunnen hiervan afwijken door een
andere opzegtermijn overeen te komen, die uitdrukkelijk
opgenomen staat in de Overeenkomst van Opdracht.
2. Op het moment dat de beëindiging heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever wel gehouden om de
vergoeding (het honorarium) tot aan het moment van
ontbinding van de Overeenkomst, te voldoen.
Artikel 8. Uitvoering van de Opdracht
1. De Opdrachtgever en -nemer erkennen de gedeelde
verantwoordelijkheid om de Opdracht zo goed als
mogelijk uit te kunnen voeren. Dat betekent dat de
Opdrachtgever alle benodigde informatie, feiten,
omstandigheden en data verstrekt die nodig zijn voor een
goede uitvoering van de Opdracht.
2. Uiteraard houdt Archtop Legal zich aan de geldende
wetgeving, in het bijzonder die, die betrekking heeft op
Gegevensbescherming (AVG). Met het geven van de
Opdracht, verklaart de Opdrachtgever dat ook hij zich
aan de geldende wetgeving zal houden. Indien de
Opdracht strekt tot bijvoorbeeld een (rechts-)procedure
vanwege een (vermeende) overtreding of misdrijf, dan
geldt dat partijen zich vanaf het moment van aanvang
van de uitvoering zullen houden aan geldende wetgeving.
Artikel 9. Geheimhouding
1. Het aanvaarden van elke Opdracht omvat mede een
geheimhoudingsplicht voor Archtop Legal: behoudens
wettelijke verplichtingen zal Opdrachtnemer geen
mededelingen aan derden doen over de Opdrachtgever,
of dat nu een natuurlijke of een rechtspersoon is of over
de (inhoud van de) Opdracht.
2. Ook Opdrachtgever zal zich onthouden van
mededelingen over de uitvoering van de Overeenkomst
als dat schadelijk kan zijn voor de uitvoering van de
Opdracht en/of voor Archtop Legal.
3. Uitsluitend met instemming van de Opdrachtgever zal
Opdrachtnemer de naam en niet-geheime gegevens van
de Opdrachtgever mogen vermelden op de eigen website
of via kanalen als LinkedIn.

Algemene Voorwaarden
4.

5.

6.

7.

Deze geheimhouding geldt tot in elk geval 7 jaar na
afronding van de Overeenkomst van Opdracht en als
openbaarmaking schadelijk kan zijn voor de
Opdrachtgever, voor onbepaalde duur.
Alle gegevens die Archtop Legal in het kader van de
uitvoering van de Opdracht verkrijgt, worden veilig
opgeslagen en vernietigd zodra deze geen doel meer
dienen, uiterlijk 7 jaar na voltooiing van de Opdracht.
Archtop Legal heeft alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
tegen
Cybercrime
genomen.
Opdrachtgever en -nemer gaan er mee akkoord dat er
voor communicatie en correspondentie gebruik mag
worden gemaakt van de gebruikelijke (digitale)
communicatiemiddelen, ook via Internet.
Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst van Opdracht niet, niet volledig of niet
behoorlijk kan nakomen als gevolg van een hem niet toe
te rekenen oorzaak, als ziekte of digitale storingen, dan
worden de verplichtingen opgeschort tot het moment
dat Opdrachtnemer weer in staat is om deze op de
overeengekomen wijze na te komen, zonder daarbij in
verzuim te zijn, onverminderd het bepaalde in Artikel 6
van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10.
Tarieven en mogelijkheden
1. Het standaard uurtarief bedraagt per 01-01-2020
EUR 125 per gewerkt uur, exclusief BTW en wordt
berekend door het aantal werkelijk gewerkte uren of
delen van uren daarmee te vermenigvuldigen.
2. Opdrachtgever en -nemer kunnen (schriftelijk) een ander
tarief overeenkomen, voorafgaand aan de Opdracht of
nader overeengekomen tijdens de uitvoering van de Opdracht. Dit geldt met name voor langdurige Opdrachten
of voor onbepaalde duur. Er is ook een fixed fee mogelijk,
met name bij Opdrachten als de toetsing of het opstellen
van Vaststellings- of Arbeidsovereenkomsten.
3. Reguliere kantoorkosten zijn inbegrepen in het uurtarief.
Alleen in het geval van noodzakelijke kosten, zoals
Griffierechten, Arbitrage- of koerierskosten of
bijvoorbeeld Uittreksels KvK, worden deze apart
gefactureerd, met een duidelijke specificatie.
4. Als sprake is van noodzakelijk te maken andere kosten,
dan wordt dat altijd van tevoren voor goedkeuring aan de
Opdrachtgever gemeld.
5. Voor met name Consumentengeschillen in Opdracht van
een consument, waarbij het financieel belang lager ligt
dan EUR 1.500, kunnen ‘no cure no pay’ of een fixed fee
worden afgesproken.
6. Tariefswijzigingen worden altijd besproken, voorafgaand
aan de wijziging. Dit is met uitzondering van een
eventuele verhoging per 1 januari van enig jaar, met
hooguit de CBS Consumenten Prijsindex. Archtop Legal
behoudt zich voor deze verhoging na eenzijdige
mededeling al dan niet toe te passen.
7. Reiskosten bedragen EUR 0,35/km exclusief BTW.
Reisuren worden niet gerekend, maar als P.M. op de
factuur vermeld.

Artikel 11.
Betaling
De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum en
facturatie vindt normaliter maandelijks aan het einde van de
maand plaats. Mocht betaling problemen opleveren of de
factuur tot vragen leiden, dan treden Opdrachtgever en -nemer
met elkaar in overleg.
Artikel 12.
Intellectuele Eigendom
1. Alle op of via de website getoonde of anderszins door
Opdrachtnemer gemaakte werken van Intellectuele
Eigendom, waaronder teksten en afbeeldingen, mogen
niet zonder voorafgaande toestemming van Archtop
Legal verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden of
anderszins verspreid of getoond worden aan derden.
2. Het in het 1e lid genoemde beding geldt ook voor overige
door Archtop Legal gemaakte werken als adviezen,
rapportages, werkmethodes, ontwerpen, (model-)
contracten, algemene voorwaarden, behoudens indien
dat noodzakelijk is en direct volgt uit de Opdracht en het
doel van de Opdracht.
Artikel 13.
Privacy
Op alle door Opdrachtgever met Archtop Legal overeengekomen Overeenkomsten van Opdracht is het Privacy
Statement van Archtop Legal van toepassing, evenals de
disclaimer op de Archtop Legal website(s).
Artikel 14.
Algemene Voorwaarden van toepassing
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op
aanvullende of vervolgopdrachten en op alle offertes,
adviezen en Overeenkomsten met Archtop Legal.
2. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze Algemene
Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.
3. Als Archtop Legal wijzigingen of aanvullingen aanbrengt
op deze Algemene Voorwaarden, ontvangt de Opdrachtgever schriftelijk bericht. Is de Opdrachtgever het niet
eens met de wijziging, dan kan hij kiezen voor Opzegging
van de Overeenkomst van Opdracht.
Artikel 15.
Rechtskeuze
1. Het Nederlandse Recht van toepassing op deze
Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst(en) en de
rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en -nemer.
2. Indien de Opdrachtgever het niet eens is met de
uitvoering van de Opdracht en/of de factuur, dan dient
deze navraag of klacht binnen 14 dagen na het ontstaan
ervan, aan Archtop Legal te worden gemeld. Binnen 14
dagen volgt een reactie en zo mogelijk een oplossing.
3. Als partijen er samen niet uitkomen, ondanks overleg dat
gericht is op een oplossing, dan kan het geschil in eerste
aanleg uitsluitend aan de Rechtbank Noord-Holland
worden voorgelegd.
Artikel 16.
Slotbepaling
Archtop Legal spant zich in om aan uw verwachtingen te
voldoen, niet algemeen, maar als voorwaarde!

