GEBRUIKSVOORWAARDEN WWW.JURIDISCHEVOORLICHTING.NL D.D. 27 DECEMBER 2021

Gebruiksvoorwaarden
Welkom op de website www.juridischevoorlichting.nl (hierna: ‘Website’). Deze Website wordt
u aangeboden door Juridischevoorlichting.nl, gevestigd te Nijmegen, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer ‘74590499’. Lees deze
gebruiksvoorwaarden (hierna: Gebruiksvoorwaarden) aandachtig door, voordat u Website
(verder) gebruikt. In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden beschreven voor
het gebruik van Website.
De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en ieder gebruik van
Website. U aanvaart door het gebruik van Website de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet
akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u Website niet te bezoeken en niet
(verder) te gebruiken. Het gebruik van Website is voor eigen risico.
1. De informatie op Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen
rechten aan de informatie op Website worden ontleend. De informatie op Website kan
niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. U wordt op Website
geïnformeerd over de algemene regels in bepaalde (juridische) situaties, opdat u een
betere afweging kunt maken omtrent het eventueel aanwenden van juridische hulp.
2. Op Website wordt in principe niet ingegaan op bijzondere regels of uitzonderingen. Het
recht is bovendien zo omvangrijk dat de informatie op Website onmogelijk volledig kan
zijn. Dit is ook niet beoogd. De informatie op Website betreft enkel in Nederland geldend
recht.
3. Wees u ervan bewust dat het recht constant in beweging is. Informatie kan niet meer
actueel zijn wanneer u deze bekijkt. Houd daarom bijvoorbeeld rekening met de
publicatiedatum van de informatie. Regelgeving en wettelijke bepalingen worden
regelmatig gewijzigd.
4. Voor een juiste beoordeling van uw situatie, juridische mogelijkheden en risico’s is het
noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen, welke wij niet kennen. Alleen
dan zou eventueel de juistheid van informatie kunnen worden gegarandeerd. Het is
daarom en daarvoor verstandig om contact op te nemen met een jurist, rechtswinkel of
advocaat als u een situatie herkent, op enige wijze wil handelen met enige (juridische)
gevolgen, of een juridisch probleem dan wel (juridische) vragen heeft. Op Website kunt u
mogelijk contactgegevens vinden van advocaten(kantoren), rechtswinkels of andere
instanties dan wel organisaties. Besluit u om contact op te nemen met hen, kunt u bij een
dergelijke juridische dienstverlener terecht en helpen zij u verder? Dan zullen zij uw kwestie
waarschijnlijk beoordelen aan de hand van een (persoonlijke) bespreking en/of
uitwisseling van informatie. Daar kunnen kosten aan verbonden zitten. Vraag daarom altijd
vooraf na of dat zo is en hoe hoog die kosten zijn. Bij een rechtswinkel of wetswinkel kunt u
vaak kosteloos terecht, maar controleer ook dit altijd op de website van de betreffende
organisatie, voordat u gebruikt maakt van hun diensten.
5. Het gebruik van (hyper)links op Website, bijvoorbeeld naar websites van derden, door
bijvoorbeeld te klikken op een hyperlink of banner, is voor uw eigen risico. Dat u via Website
op een website, document of content van een derde terecht kunt komen, betekent niet
dat wij aan die derden verbonden zijn. Wij kunnen dan ook geen invloed uitoefenen op
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de handelswijze, informatie, cookies, bronnen en enige andere content die gebruikt of
weergegeven wordt door (diensten of producten van) derden op andere websites.
Informatie over hoe wij cookies gebruiken en omgaan met uw privacy vindt u in onze
privacyverklaring en cookieverklaring.
6. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van Website of
op Website gebeurt op uw discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele
schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, als direct of indirect gevolg
van het downloaden of anderszins verkrijgen van dergelijke (schadelijke) materialen of
software via Website.
7. Wij vragen nooit naar persoonlijke gegevens of gevoelige of vertrouwelijke informatie van
u. Wij raden u daarom aan om ook geen dergelijke informatie naar ons toe te sturen of op
onze Website te plaatsen. Website is namelijk openbaar toegankelijk. Op deze manier
verkleint u de kans dat gevoelige informatie in verkeerde handen terecht komt. Uiteraard
gaan wij altijd zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om als wij deze toch in handen
krijgen. Wij verwijzen hierbij naar onze privacyverklaring. Deze is ook te raadplegen op
Website.
8. De oprichters, beheerders en eigenaar van Juridischevoorlichting.nl, die deze Website
hebben gemaakt dan wel onderhouden, zijn nog studenten in opleiding en hebben weinig
expertise en ervaring met betrekking tot de (rechts)gebieden waarover op Website
informatie wordt gegeven alsmede het onderhouden van een website. Handel daarom
nooit alleen op basis van informatie die op Website wordt weergegeven. Ook hebben we,
als studenten, een beperkte mate van tijd naast onze studie en ander werk. Hierdoor kan
het zijn dat we er wat langer over doen om op u te reageren, mocht u contact met ons
opnemen. Ontvangt u helemaal geen reactie? Dan kan er wat mis zijn gegaan. Probeer
het dan via het contractformulier op Website, of als u dat al gedaan heeft, per e-mail. U
kunt ons een e-mail sturen op het e-mailadres: info@juridischevoorlichting.nl.
9. U mag en kan teksten, afbeeldingen, geluiden, software, gedeelten van de Website, de
gehele Website en enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen
auteursrechten en merkrechten die u aantreft op deze Website niet gebruiken,
vermenigvuldigen,
verspreiden,
etc.
zonder
schriftelijke
toestemming
van
Juridischevoorlichting.nl als deze toebehoren aan Juridsichevoorlichting.nl. Content en
bijbehorende intellectuele eigendomsrechten kunnen ook toebehoren aan derden. Deze
content, zoals afbeeldingen, mogen niet zonder meer worden verspreid, vermenigvuldigd,
gebruikt etc.. U bent er verantwoordelijk voor om de eventueel benodigde toestemming
daarvoor te verkrijgen, uit te zoeken onder welke voorwaarden u ervan gebruik kunt
maken en waar intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op rusten.
10. Als er op Website wordt verwezen naar producten of diensten, dan is dat geen aanbod.
11. Klachten kunnen elektronisch aan Juridischevoorlichting.nl kenbaar worden gemaakt via
het contactformulier op de Website. De klacht moet duidelijk en voldoende onderbouwd
zijn omschreven, en wordt alleen in behandeling genomen indien de klacht redelijk is.
Juridischevoorlichting.nl zal een redelijke klacht in principe binnen zes (6) weken in
behandeling nemen.
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12. We behouden ons het recht voor de op of via Website aangeboden informatie, met
inbegrip van de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder
hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of
de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze
Gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd. De (gewijzigde) gebruiksvoorwaarden zijn van kracht
vanaf het moment dat is aangegeven op pagina 1 van dit document.
Disclaimer(s)
13. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en
onderhouden van Website, staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit
van de weergegeven informatie. Wij garanderen evenmin dat Website veilig, foutloos of
ononderbroken zal functioneren, en vrij is van virussen, malware, en andere gebreken. Wij
wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van
de geboden informatie en het veilig en (ongestoord) gebruik van deze Website uitdrukkelijk
van de hand.
14. Juridischevoorlichting.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige informatie die nietactueel, onvolledig of onjuist is, als de Website onderbroken, onveilig of fout functioneert,
of voor enige andere gevolgen van het gebruik van deze Website. Voor zover wettelijk
toegestaan, brengen Juridischevoorlichting.nl en haar oprichters en eigenaar hierbij in het
bijzonder naar voren dat zij in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook,
die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen door u verricht, die
zouden zijn ingegeven door de op Website geplaatste informatie. Aansprakelijkheid van
Juridischevoorlichting.nl kan slechts bestaan bij schade als gevolg van (aantoonbare)
opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Juridischevoorlichting.nl.
15. Kunt u niet terecht bij een partner of blijkt een van onze partners niet geschikt te zijn in uw
situatie, dan is Juridischevoorlichting.nl niet aansprakelijk. U moet altijd vragen aan de
betreffende organisatie of u daar met uw probleem kan worden geholpen. U bent zelf
verantwoordelijk voor het lezen van de informatie omtrent onze partners. Vaak wordt op
de website van de betreffende organisatie aangegeven met betrekking tot wat voor
vraagstukken u daar terecht kunt.
16. Ook sluit Juridischevoorlichting.nl aansprakelijk uit die voortvloeit uit het gebruik van het
contactformulier op deze Website of het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen
bijvoorbeeld schade door storing of vertraging in de verzending van een e-mail, en het
tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s
en/of software en middelen van soortgelijke strekking die gebruikt worden voor
bijvoorbeeld het elektronisch verspreiden van malware en virussen.
17. Aansprakelijkheid van Juridischevoorlichting.nl voor directe schade en indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door
bedrijfsstagnatie, en enige andere schade is uitgesloten; aansprakelijkheid van
Juridischevoorlichting.nl voor dergelijke schade kan slechts bestaan in het geval van opzet
of bewuste roekeloosheid aan de kant van Juridischevoorlichting.nl.
18. Juridischevoorlichting.nl is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht. Onder
overmacht wordt ook verstaan: onervarenheid, onbekwaamheid en financieel
onvermogen.
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19. Het blokkeren van pop-ups is voor eigen risico. Het had redelijkerwijs kenbaar voor u
moeten zijn dat wij een ‘banner’ tonen die u kunt zien als u geen gebruikt maakt van een
pop-up blokkade of middelen met een soortgelijk gevolg.
20. Juridischevoorlichting.nl heeft het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen of
beëindigen van Website of enig deel daarvan, om welke reden dan ook, op elk moment,
zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. Wij aanvaarden geen enkele
verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of verwijderen van inhoud die
eventueel door u is geplaatst op Website.
Op deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van Website is Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen die tussen u en Juridischevoorlichting.nl mochten ontstaan en
zouden leiden tot een gerechtelijke procedure, worden uitsluitend voorgelegd aan de
rechtbank in het arrondissement waar Juridischevoorlichting.nl is gevestigd.
Gebruikt u Website? Dan wordt u geacht onze privacy- en cookieverklaring en deze
Gebruiksvoorwaarden te hebben geraadpleegd en deze geaccepteerd te hebben. Dit
hebben wij uitdrukkelijk naar voren gebracht in onze verklaringen, deze Gebruiksvoorwaarden
en in de ´banner´ die u onderaan de pagina heeft gezien/ziet bij uw eerste bezoek aan onze
Website of die u had kunnen zien als u geen pop-up blokkade aan had hebben staan.
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