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OVEREENKOMST JURIDISCH ABONNEMENT 

Omny De Vries Advocaten en …………………...…………, hierna te noemen “de abonnee”, 

komen als volgt overeen: 

• De abonnee sluit met Omny De Vries Advocaten een juridisch abonnement af, hierna te 

noemen “het abonnement”, dat de abonnee recht geeft op juridische ondersteuning per 

telefoon, fax en/of e-mail.  

• De abonnee wordt in antwoord op zijn verzoek tot juridische ondersteuning zoveel 

mogelijk direct benaderd en als dat niet mogelijk blijkt, in ieder geval de eerstvolgende 

werkdag.  

• Het karakter van de snelle en informele vorm van juridische advisering en ondersteuning 

brengt met zich mee dat Omny De Vries Advocaten geen enkele aansprakelijkheid kan 

aanvaarden voor de gevolgen van de advisering.  

• Omny De Vries Advocaten betracht bij het geven van reacties en/of antwoorden op de 

verzoeken tot juridische ondersteuning van de abonnee uiterste zorgvuldigheid, maar 

duidelijk is dat aan die reacties en antwoorden geen uitgebreide studie van onderliggende 

dossiers, relevante rechtspraak en literatuur ten grondslag kan liggen.  

• De looptijd van het abonnement is 1 kalenderjaar en wordt telkens met 1 kalenderjaar 

verlengd.  

• Het abonnement dient schriftelijk 1 maand voor de aanvang van een nieuw kalenderjaar 

door de abonnee te worden opgezegd.  

• De kosten van het abonnement bedragen € 250, --* exclusief btw per kalenderjaar. Bij het 

afsluiten van een abonnement tijdens een kalenderjaar wordt een evenredig deel van de 

abonnementsprijs in rekening gebracht.  

• Facturering geschiedt direct na aanmelding en vervolgens in januari van het volgende 

kalenderjaar.  

• Omny De Vries Advocaten zal op basis van dit abonnement geen tijdsbesteding in rekening 

brengen voor het eerste half uur, besteed aan korte adviezen, het beantwoorden van vragen 

daaronder begrepen, die direct zonder studie en/of correspondentie gegeven kunnen 

worden. Dient, per hulp- of adviesvraag, meer tijd besteed te worden aan uw rechtsvraag 

of aan rechtsbijstand aan u, dan geldt daarvoor een gereduceerd uurtarief van € 150, -- per 

uur, exclusief btw. 

• Op deze overeenkomst zijn bijgaande algemene voorwaarden van toepassing.  
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• Door ondertekening van deze overeenkomst bevestigt de abonnee deze algemene 

voorwaarden van Omny De Vries Advocaten te hebben ontvangen en deze voorwaarden te 

aanvaarden als deel uitmakend van deze overeenkomst.  

 

* de prijs van € 250, -- mag worden aangepast aan de prijsstijgingen, maar met maximaal 

het inflatiepercentage van het voorafgaande jaar. 

 

 

 

 

Wolvega, …………….. 2021   ……………., ………………….. 2021 

 

……………………………   ……………………………. 

namens Omny De Vries Advocaten,  namens ……………………………… 

…………………    ………………………. 


