
  

Algemene voorwaarden van 
Just & Judicial                                                                       

Artikel 1 kefinitiee

1. Iin deze algemeine voorwaardein wordein de 
hierinavolgeinde termein iin de inavolgeinde betekeinie 
gebruikt, teinzij uitdrukkelijk aindere ie aaingegevein.
Juet & Judicial: de gebruiker vain deze algemeine 
voorwaardein
Opdrachtgever: de wederpartij vain Juet & Judicial
Overeeinkomet: de overeeinkometein waarbij Juet & 
Judicial ein Opdrachtgever partij zijin.

Artikel 2 Algemeein

1. keze voorwaardein zijin vain toepaeeiing op iedere 
door Juet & Judicial gedaine aainbiediing ein oferte ein 
op iedere overeeinkomet tueeein Juet & Judicial ein 
Opdrachtgever, voor zover deze voorwaardein iniet 
door partijein uitdrukkelijk ein echritelijk ie afgewekein.
2. Eveintuele afwijkiingein vain deze algemeine 
voorwaardein zijin elechte geldig iindiein deze 
uitdrukkelijk echritelijk overeeingekomein.
3. ke toepaeeelijkheid vain eveintuele  iinkoop- of 
aindere voorwaardein vain Opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk vain de haind gewezein.
4. Iindiein ééin of meerdere der bepaliingein iin deze 
algemeine voorwaardein inietig of verinietigbaar 
mochtein zijin, blijvein de overige bepaliingein vain deze 
algemeine voorwaardein volledig vain toepaeeiing. Juet &
Judicial ein Opdrachtgever zullein aledain iin overleg 
tredein teineiinde inieuwe bepaliingein ter vervaingiing vain
de inietige c.q. verinietigde bepaliingein overeein te 
komein, waarbij inaar redelijkheid ein billijkheid zoveel 
mogelijk het doel ein de etrekkiing vain de 
ooreproinkelijke bepaliing iin acht wordein geinomein.
                                                                                                  
Artikel 3  Aainbiediingein ein ofertee

1. Alle door Juet & Judicial gedaine aainbiediingein, 
ofertee ein aindere uitiingein zijin vrijblijveindi zij zijin 
geldig gedureinde eein periode vain 30 dagein, teinzij 
aindere echritelijk overeeingekomein. Eein 
Overeeinkomet komt doordat de Opdrachtgever eein 
oferte echritelijk biininein 30 dagein aainvaardt althaine

iin het geval dat Juet & Judicial met de uitvoeriing vain 
de opdracht eein aainvaing heet gemaakt.
2. Alle door Juet & Judicial vermelde prijzein zijin 
exclueief BTW , alemede eveintuele iin het kader vain de 
Overeeinkomet te makein koetein, waaroinder 
verzeindkoetein ein admiinietratiekoetein, teinzij aindere 
echritelijk ie aaingegevein. 
3. Iindiein de aainvaardiing (op de oindergeechikte 
puintein) afwijkt vain het iin de oferte opgeinomein 
aainbod ie  Juet & Judicial  daaraain iniet geboindein, 
teinzij Juet & Judicial echritelijk aindere aaingeet.
4. Eein eameingeetelde prijeopgave verplicht Juet & 
Judicial iniet tot het verrichtein vain eein gedeelte vain de
opdrachtein tegein eein overeeinkometig deel vain de 
opgegevein prije, teinzij voorafgaaind aain het eluitein vain
de overeeinkomet uitdrukkelijk echritelijk ie 
overeeingekomein.
5. Aainbiediingein of ofertee geldein iniet automatiech 
voor toekometige opdrachtein.

Artikel 4 iitvoeriing vain de overeeinkomet ein 
opdrachtein

1. Juet & Judicial zal zich iinepaininein de Overeeinkomet 
inaar beete iinzicht ein vermogein ein overeeinkometig de 
eieein vain goed vakmainechap uit te voerein. Juet & 
Judicial etaat iniet iin voor het bereikein vain het 
beoogde reeultaat vain opdrachtgever.    
2. Opgegevein levertermijinein vaingein aain zoale de 
Overeeinkomet ie overeeingekomein tueeein partijein.
3. Iindiein ein voor zover eein goede uitvoeriing vain de 
Overeeinkomet dit vereiet, heet Juet & Judicial het 
recht door haar zelf te bepalein werkzaamhedein te 
latein verrichtein door derdein.
4. ke Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle 
gegeveine ein iinformatie, waarvain Juet& Judicial 
aaingeet dat deze inoodzakelijk zijin voor het uivoerein 
vain de Overeeinkomet, tijdig aain Juet & Judicial wordein
veretrekt op de wijze waarop Juet & Judicial dit 
aaingeet. kaarinaaet dieint de Opdrachtgever alle door 
Juet & Judicial verzochte medewerkiing te verleinein ein 
voorzieiniingein te trefein die inoodzakelijk zijin voor het 
uitvoerein vain de Overeeinkomet. Iindiein de voor de
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uitvoeriing vain de Overeeinkomet beinodigde gegeveine 
oinjuiet zijin, iniet volledig ein/of iniet tijdig aain Juet & 
Judicial  ein/of de verzochte medewerkiing iniet of iniet
volledig wordt verleeind, heet Juet & Judicial het recht 
de uitvoeriing vain de Overeeinkomet op te echortein ein/
of de uit de vertragiing voortvloeieinde extra koetein 
volgeine de gebruikelijke tarievein aain de 
Opdrachtgever iin rekeiniing te breingein.
5. ke Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de 
hiervoor geinoemde gegeveine juiet ein volledig zijin. Juet
& Judicial kain iniet aaineprakelijk gehoudein wordein 
voor echade, vain welke aard dain ook, wainineer Juet & 
Judicial inaar redelijkheid ein billijkheid  ie uitgegaain 
vain door de Opdrachtgever veretrekte oinjuiete ein/of 
oinvolledige gegeveine, teinzij deze oinjuietheid voor Juet
& Judicial duidelijk keinbaar behoorde te zijin.
6. Iindiein ie overeeingekomein dat de overeeinkomet iin 
faeein zal wordein uitgevoerd kain Juet & Judicial de 
uitvoeriing vain die oinderdelein die tot eein volgeinde 
faee behorein opechortein totdat de Opdrachtgever de 
reeultatein vain de daaraain voorafgaainde faee 
echritelijk heet goedgekeurd.
7. Juet & Judicial zal de Overeeinkomet zo veel mogelijk 
iin overleg met de Opdrachtgever uitvoerein, maar kain 
iniet gehoudein wordein iinetructiee vain de 
Opdrachtgever op te volgein, teinzij zulke ie 
overeeingekomein.
8. Iindiein Juet & Judicial  met de Opdrachtgever 
overeein ie gekomein  dat eein bepaalde pereooin 
werkzaamhedein zal verrichtein, ie Juet & Judicial tein 
alle tijde gerechtigd deze pereooin te latein vervaingein 
door eein pereooin met dezelfde kwaliteitein. Juet & 
Judicial zal de Opdrachtgever tijdig echritelijk op de 
hoogte etellein iindiein zij overgaat tot deze vervaingiing.
9. Iindiein door Juet & Judicial  of door Juet & Judicial 
iingeechakelde derdein iin het kader vain de opdracht 
werkzaamhedein wordein verricht op de locatie vain 
Opdrachtgever of eein door Opdrachtgever 
aaingegevein locatie, draagt Opdrachtgever koetelooe 
zorg voor de door die medewerkere iin redelijkheid 
geweinete faciliteitein. ke Opdracht vrijwaart Juet & 
Judicial vain aainerpakein vain derdein, waaroinder 
begrepein maar iniet beperkt tot koetein voor juridieche 
bijetaind, die medewerkere of huppereoinein vain Juet& 
Judicial iin verbaind de uitvoeriing vain Overeeinkomet 

lijdein ein die het gevolg ie vain het haindelein of inalatein 
vain de Opdrachtgever.

Artikel 5 Wijzigiing vain de overeeinkometein 

1. Iindiein tijdeine de uitvoeriing vain de Overeeinkomet 
blijkt dat het voor eein behoorlijke uitvoeriing 
inoodzakelijk ie om de te verrichtein werkzaamhedein te
wijzigein of aain te vullein, zullein partijein tijdig ein iin 
oinderliing overleg de Overeeinkomet 
dieinovereeinkometig aainpaeeein. Wijzigiingein vain de 
Overeeinkomet zijin elechte biindein iindiein deze op 
echrit zijin geeteld.
2. Iindiein partijein overeeinkomein dat de Overeeinkomet
wordt gewijzigd of aaingevuld, kuininein de 
levertermijinein wordein beïinvloed. Juet & Judicial ie 
iniet aaineprakelijk voor echade die uit eein wijzigiing vain
de levertermijinein voortvloeit.
3. Iindiein de wijzigiing vain of aainvulliing op de 
Overeeinkomet finainciële ein/of  coineequeintiee zal 
hebbein, zal Juet & Judicial de Opdrachtgever hierover 
tevorein iinlichtein. Juet & Judicial maakt dit vooraf 
echritelijk keinbaar. Juet & Judicial ie gerechtigd om de 
meerkoetein die voortvloeiein uit eein wijzigiing of 
aainvulliing vain de Overeeinkomet aain de 
Opdrachtgever iin rekeiniing te breingein.
4. Iindiein eein vaet hoinorarium ie overeeingekomein zal 
Juet & Judicial daarbij aaingevein iin hoeverre de 
wijzigiing of aainvuliing vain de Overeeinkomet eein 
overechrijdiing vain dit hoinorarium tot gevolg heet ein 
ie Juet & Judicial gerechtigd de meerkoetein iin rekeiniing 
te breingein.
5. Iin afwijkiing vain lid 3 ein 4 zal Juet & Judicial geein 
meerkoetein iin rekeiniing breingein iindiein de wijzigiing of 
aainvulliing het gevolg ie vain ometaindighedein die aain 
Juet & Judicial kuininein wordein toegerekeind.

Artikel 6 oointracteduuri uitvoeriingetermijin

1. ke Overeeinkomet tueeein Juet & Judicial ein eein 
Opdrachtgever wordt aaingegaain voor oinbepaalde tijd,
teinzij uit de aard vain de overeeinkomet aindere 
voortvloeit of partijein uitdrukkelijk ein echritelijk 
aindere overeeinkomein.
2. Ie biininein de looptijd vain de Overeeinkomet voor de 
voltooiiing vain bepaalde werkzaamhedein eein termijin
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overeeingekomein, dain ie dit inimmer eein fatale 
termijin.  Bij overechrijdiing vain de uitvoeriingetermijin 
dieint de Opdrachtgever Juet & Judicial  derhalve 
echritelijk iingebreke te etellein.

 Artikel 7 Hoinorarium

1. Partijein kuinein bij het tot etaind komein vain de 
Overeeinkomet eein vaet hoinorarium overeeinkomein.
2. Iindiein geein vaet hoinorarium wordt 
overeeingekomein, zal het hoinorarium wordein 
vaetgeeteld op groind vain werkelijk beetede urein. Het 
hoinorarium wordt berekeind volgeine de gebruikelijke 
uurtarievein vain Juet & Judicial, geldeinde voor de 
periode waariin de werkzaamhedein wordein verricht, 
teinzij eein daarvain afwijkein uurtarief of pakketarief 
vooraf ie overeeingekomein.
3. Het hoinorarium ie ein eveintuele koeteiniindicatiee zijin
exclueief BTW.
6. Voorte ie Juet & Judicial gerechtigd prijeetijgiingein 
door te berekeinein iindiein tueeein het momeint vain 
aainbiediing ein leveriing, de tarievein vain bijvoorbeeld 
loinein zijin geetegein.
7. Juet & Judicial mag het hoinorarium verhogein 
wainineer tijdeine de uitvoeriing vain de werkzaamhedein 
blijkt dat de ooreproinkelijk overeeingekomein dain wel 
verwachte hoeveelheid werk iin zodainige mate 
oinvoldoeinde werd iingeechat bij het eluitein vain de 
Overeeinkomet, ein zulke iniet toerekeinbaar ie aain Juet 
& Judicial, dat iin redelijkheid iniet vain Juet & Judicial 
mag wordein verwacht de overeeingekomein 
werkzaamhedein te verrichtein tegein het 
ooreproinkelijke overeeingekomein hoinorarium. Juet & 
Judicial zal de Opdrachtgever iin dat geval vain het 
voorinemein tot verhogiing vain het hoinorarium of tarief
iin keininie etellein. Juet & Judicial zal daarbij de omvaing 
vain ein de datum waarop de verhogiing zal iingaain, 
vermeldein.

Artikel 8 Betaliing

1. Betaliing dieint te geechiedein biininein 14 dagein ina 
factuurdatum, op eein door Juet & Judicial aain te 
gevein wijze iin euro’e zoale gedeclareerd . Bezwarein 
tegein de hoogte vain de facturein echortein de 
betaliingeverplichtiing iniet op. Juet & Judicial

behoudt zich het recht voor om iin gegevein geval 
betaliing vooraf, vooruitbetaliing of zekerheideetelliing te
verlaingein voor de door haar te verrichtein preetatiee.
2. Iindiein Opdrachtgever iin gebreke blijt iin de betaliing 
biininein de termijin vain 14 dagein dain ie de 
Opdrachtgever vain rechtewege iin verzuim. 
Opdrachtgever ie aledain eein reinte verechuldigd vain 
1% per maaind, teinzij de wetelijke reinte hoger ie iin 
welk geval de wetelijke reinte geldt. ke reinte over het 
opeiebaar bedrag zal wordein berekeind vainaf het 
momeint dat Opdrachtgever iin verzuim ie tot het 
momeint vain voldoeiniing vain het volledige bedrag.
3. Iin geval vain liquidatie, faillieeemeint, beelag of 
eureeaince vain betaliing vain de Opdrachtgever alemede
iin geval vain beëiindigiing vain de Overeeinkomet, om 
welke redein dain ook, zijin de vorderiingein vain Juet & 
Judicial oinmiddellijk opeiebaar.
4. Juet & Judicial heet het recht de door 
Opdrachtgever gedaine betaliingein te latein etrekkein iin 
de eerete plaate  iin miinderiing vain de iin verbaind met 
iniet-betaliing gemaakte koetein, vervolgeine iin 
miinderiing vain de opgevallein reinte ein teinelote iin 
miinderiing vain de hoofdeom ein de lopeinde reinte. Juet 
& Judicial  kain, zoinder daardoor iin verzuim te komein, 
eein aainbod tot betaliing weigerein, iindiein daarbij iniet 
eveineeine de opeingevallein ein lopeinde reinte alemede 
de koetein wordein voldaain.
5. Juet & Judicial heet de mogelijkheid eein 
kredietbeperkiingetoeelag vain 2% iin rekeiniing te 
breingein. keze toeelag ie iniet verechuldigd bij betaliing 
biininein 7 dagein ina factuurdatum.
6. Juet & Judicial heet te allein tijde het recht uit te 
voerein werkzaamhedein op te echortein, iindiein ein 
zodra Opdrachtgever iin gebreke ie met dieine 
betaliingeverplichtiingein.
7. ke Opdrachtgever heet inimmer het recht einige 
betaliingeverplichtiing op te echortein, teinzij 
uitdrukkelijk aindere echritelijk ie overeeingekomein of 
teinzij zulke uit deze algemeine voorwaardein blijkt.

Artikel 9 Iincaeeokoetein

1. Ie Opdrachtgever iin gebreke of iin verzuim met het 
inakomein vain ééin of meer vain zijin verplichtiingein, dain 
komein alle redelijke koetein ter verkrijgiing vain 
voldoeiniing buitein rechte voor rekeiniing vain
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Opdrachtgever, met eein miinimum vain EiR 50,00. 
Iindiein Juet & Judicial hogere koetein heet gemaakt, 
welke redelijkerwije inoodzakelijk warein teineiinde 
inakomiing vain de verplichtiing te krijgein, komein deze 
ook voor vergoediing iin aainmerkiing.
2. ke eveintuele gemaakte buiteingerechtelijke ein 
executiekoetein ein koetein voor bijetaind dain wel
verplichte proceevertegeinwoordigiing komein eveineeine
voor rekeiniing vain de Opdrachtgever iingebreke blijt of
iin verzuim ie met het inakomein vain ééin of meerdere 
vain dieine verplichtiingein.
3. Opdrachtgever ie over de gemaakte iincaeeokoetein 
reinte verechuldigd.

Artikel 10 Oinderzoek, reclamee

1. Klachtein over de verrichte werkzaamhedein dieinein 
door de Opdrachtgever biininein 8 dagein ina ointdekkiing,
doch uiterlijk biininein 14 dagein ina voltooiiing vain de 
betrefeinde werkzaamhedein echritelijk te wordein 
gemeld aain Juet & Judicial. ke iingebrekeetelliing dieint 
zo gedetailleerd mogelijke omechrijviing vain de 
tekortkomiing te bevatein, zodat Juet & Judicial iin etaat
ie daar adequaat op te reagerein.
2. Iindiein Opdrachtgever eucceevol iin of buitein rechte 
aaingetooind heet dat eein klacht gegroind ie, zal Juet & 
Judicial de werkzaamhedein aleinog verrichtein zoale 
overeeingekomein, teinzij dit iinmiddele door de 
Opdrachtgever ziinlooe ie gewordein. Juet & Judicial ie 
iniet gehoudein om de overeeingekomein 
werkzaamhedein te verrichtein iindiein dit inaar 
redelijkheid iniet meer mogelijk  of ziinvol ie.

Artikel 11 Opzeggiing

1. Beide partijein kuininein de Overeeinkomet met 
iinachtinemiing vain eein opzegtermijin vain 30 
kaleinderdagein echritelijk opzeggein.
2. Iindiein de Overeeinkomet tueeeintijde wordt opgezegd
door Opdrachtgever, heet Juet & Judicial het recht om
compeineatie vainwege het daardoor ointetaine ein 
aaininemelijk te makein bezetingeverliee, teinzij er feitein
ein ometaindighedein aain de opzeggiing tein groindelag 
liggein die iin redelijkheid aain Juet & Judicial zijin toe te 
rekeinein. 
                                          

Artikel 12  Aaineprakelijkheid

1. Iindiein Juet & Judicial  aaineprakelijk mocht zijin, dain 
ie deze aaineprakelijkheid beperkt tot hetgeein iin deze 
bepaliing ie geregeld.                            
2. Juet & Judicial ie elechte aaineprakelijk voor directe 
echade. Voorte ie Juet & Judicial elechte aaineprakelijk 
iindiein de echade het directe ein uiteluiteinde gevolg ie
vain grove opzet of grove echuld vain Juet & Judicial.
3. Iindiein Juet & Judicial aaineprakelijk ie, dain ie die 
aaineprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het 
declaratiebedrag, althaine dat gedeelte vain de
opdracht waarop de aaineprakelijkheid betrekkiing 
heet, althaine tot maximaal het factuurbedrag 
vermiinderd met de gemaakte koetein. ke 
aaineprakelijkheid ie te allein tijde beperkt tot maximaal
het door de verzekeraar vain Juet & Judicial 
uitgekeerde bedrag.
4. Oinder directe echade wordt uiteluiteind veretaain:

• de redelijke koetein ter vaetetelliing vain de 
oorzaak ein de omvaing vain de echade, voor 
zover de vaetetelliing betrekkiing heet op 
echade iin de ziin vain deze voorwaardeini

• de eveintuele redelijke koetein gemaakt om de 
gebrekkige preetatie vain Juet & Judicial aain de
Overeeinkomet te latein beaintwoordein, teinzij 
deze iniet aain Juet & Judicial  toegerekeind kain 
wordeini

• redelijke koetein, gemaakt ter voorkomiing of 
beperkiing vain echade, voor zover 
Opdrachtgever aaintooint dat deze koetein 
hebbein geleid tot beperkiing vain directe 
echade ale bedoeld iin deze algemeine 
voorwaardein.

5. Juet & Judicial ie inimmer aaineprakelijk voor 
iindirecte echade, daaroinder begrepein gevaolechade, 
gederfde wiinet, gemiete beepariingein ein echade voor 
bedrijfeetaginatie. 
6. Alle aaineprakein vain de Opdrachtgever dieinein,  op 
etrafe vain verval, biininein eein termijin vain 1 maaind
inadat de echade ie gerezein, aain Juet & Judicial keinbaar
te wordein gemaakt.
7. ke iin dit artikel geinoemde beperkiingein zijin ook vain 
toepaeeiing op einige door Juet & Judicial iin verbaind 
met de uitvoeriing vain de Overeeinkomet iingeechakelde
partij.
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8. ke Opdrachtgever ie aaineprakelijk voor alle echade, 
vain welke aard dain ook, die Juet & Judicial of de door
Juet & Judicial iin verbaind met de uitvoeriing vain de 
Overeeinkomet lijdein.                                               

Artikel 13 Vrijwariingein
  
ke Opdrachtgever vrijwaart Juet & Judicial vain alle 
aaineprakein vain derdein, waaroinder begrepein maar 
iniet beperkt tot koetein voor bijetaind dain wel 
verplichte proceevertegeinwoordigiing, iin verbaind met 
de uitvoeriing vain de Overeeinkomet.

Artikel 14 Rieico-overgaing

Het rieico vain verliee of beechadigiing vain de zakein die 
iin het kader vain de Overeeinkomet aain de 
Opdrachtgever wordein geleverd, gaat op 
Opdrachtgever over op het momeint waarop deze aain 
Opdrachtgever juridiech ein/of feitelijk wordein 
geleverd ein daarmee iin de macht vain de 
Opdrachtgever aain te wijzein derdein wordein gebracht.
 
Artikel 15 Overmacht

1. Partijein zijin iniet gehoudein tot het inakomein 
vaineinige verplichtiing, iindiein zij daartoe gehiinderd 
wordein ale gevolg vain eein ometaindigheid die iniet ie te
wijtein aain huin echuld, ein inoch krachteine de wet, eein 
rechtehaindeliing of iin het verkeer geldeinde 
opvatingein voor huin rekeiniing komt.
2. Oinder overmacht wordt iin deze algemeine 
voorwaardein veretaain inaaet hetgeein daaromtreint iin 
de wet ein de jurieprudeintie wordt begrepein, alle vain 
buitein komeinde oorzakein, voorziein of oinvoorziein, 
waarop Juet & Judicial iniet iin etaat ie haar 
verplichtiingein ina te komein. Werketakiingein of 
prikactiee iin het bedrijf vain Juet & Judicial, ziekte vain
medewerkere alemede iniet (volledige) of iniet-tijdige 
leveriing vain toeleverainciere dain wel 
eameinwerkiingepartinere vain Juet & Judicial wordein 
daaroinder iinbegrepein.

3. Juet & Judicial heet ook het recht zich op 
overmacht te beroepein, iindiein de ometaindighedein de
inakomiing verhiinderein, iintreedt inadat Juet & Judicial 
haar verplichtiingein had moetein inakomein. 
4.Partijein kuininein gedureinde de periode dat de 
overmacht plaateviindt de verplichtiingein uit de              
Overeeinkomet opechortein. Iindiein deze periode lainger 
duurt dain 30 kaleinderdagein ie ieder der partijein 
gerechtigd de Overeeinkomet te ointbiindein, zoinder 
verplichtiing tot vergoediing vain echade aain de aindere 
partij. 
5. Voorzover Juet & Judicial tein tijde vain het iintredein 
vain de overmacht iinmiddele gedeeltelijk haar 
verplichtiingein uit de Overeeinkomet ie inagekomein of 
deze zal kuininein inakomein ein aain het inagekomein 
reepectievelijk inagekomein gedeelte zelfetaindige 
waarde toekomt, ie Juet & Judicial gerechtigd om het 
reede inagekomein reepectievelijk ina te komein 
gedeelte eeparaat te declarein. Opdrachtgever ie  
gehoudein deze declaratie te voldoein ale ware het eein 
afzoinderlijke overeeinkomet.

Artikel 16 eeheimhoudiing

1. Beide partijein zijin verplicht tot geheimhoudiing vain 
alle vertrouwelijke iinformatie die zij iin het kader vain 
de uitvoeriing vain de Overeeinkomet vain elkaar, of 
rechtmatig uit aindere broin hebbein verkregein. 
Iinformatie geldt ale vertrouwelijk ale dit door de 
aindere partij ie medegedeeld of ale dit voortvloeit uit 
de aard vain de iinformatie.
2. Iindiein, op groind vain eein wetelijke bepaliing of eein 
rechtelijke uitepraak, Juet & Judicial gehoudein ie 
vertrouwelijke iinformatie aain door de wet of de 
bevoegde rechter aaingewezein derdein mede te 
veretrekkein ein Juet & Judicial zich ter zake iniet kain 
beroepein op eein wetelijk dain wel door de bevoegde 
rechter erkeind of toegeetaain vain verechoiniing, dain ie 
Juet & Judicial iniet gehoudein tot echadevergoediing of 
echadelooeetelliing ein ie de wederpartij iniet gerechtigd 
tot ointbiindiing vain de Overeeinkomet op groind vain 
einige echade, hierdoor ointetaain.
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Artikel 17 Toepaeeelijk recht ein geechillein

1. Op iedere overeeinkomet alemede vain ieder geechil 
tueeein Juet & Judicial ein de Opdrachtgever ie 
uiteluiteind Nederlainde recht vain toepaeeiing. 
2. ke Nederlaindee rechter ie bevoegd vain alle 
geechillein iin verbaind met de overeeinkomet alemede 
de uitvoeriing vain de Overeeinkomet keininie te inemein.
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