Voorwaarden Juridisch Bedrijfspakket
Overeenkomst
Als u gebruik wilt maken van het Juridisch Bedrijfspakket, wordt een overeenkomst tussen u en HIJINK
Advocaten gesloten. Hierin is opgenomen welk bedrag u maandelijks inlegt en gedurende welke periode. U
krijgt een helder overzicht van de betaaltermijnen en opgebouwde uren. Betaling geschiedt via automatische
incasso. De ingekochte uren blijven altijd geldig.
Is mijn geld veilig?
Ja, de afgenomen uren, althans de geldwaarde daarvan, staat 'geparkeerd' op een veilige rekening. Het betreft
de beschermde rekening stichting beheer derdengelden HIJINK. Deze rekening staat los van HIJINK Advocaten
bij eventuele beëindiging, faillissement of overname. Indien HIJINK niet in staat blijkt te kunnen voldoen aan de
verplichtingen uit overeenkomst en tevens geen geschikte overname partner of derde kan vinden die deze
verplichting kan overnemen, worden de gelden aan u teruggestort.
Gebruiken van uren
Als u gebruik wilt maken van de opgebouwde uren, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen. Het
spreekt voor zich dat alleen al betaalde uren kunnen worden opgenomen. Als er meer uren noodzakelijk zijn,
dient te worden bij betaald. Wij zullen u altijd voorlichten over de meest passende mogelijkheid in uw situatie.
Voordelig uurtarief
U geniet van het voordelige tarief van het Juridisch Bedrijfspakket tarief onder de volgende voorwaarden:
-gedurende de looptijd van de overeenkomst (schorsing valt hier niet onder);
-als aan de abonnementsverplichtingen is voldaan (of minimale afname € 1.650 ex BTW);
-indien overeengekomen.
Weigering, staken of overdracht
HIJINK houdt te allen tijde het recht om te weigeren een geschil in behandeling te nemen. HIJINK zal dit
voldoende duidelijk motiveren. Ook behoudt HIJINK zich het recht voor om na of tijdens een in behandeling
genomen geschil, deze te staken of over te dragen. HIJINK doet dit onder opgaaf van redenen.
Relatie kan tijdens of na ieder in behandeling genomen geschil, de zaak overdragen aan een ander dan wel de
verdere behandeling door HIJINK stil te leggen of staken. Indien dit geschiedt vanwege een reden gelegen aan
HIJINK, zal een eventueel tegoed, na aftrek van de gemaakte uren, worden teruggestort aan relatie.
Overdracht van uren
In overleg met HIJINK kunt u de door u betaalde uren overdragen aan een derde. HIJINK dient hiervoor vóóraf
schriftelijk toestemming te verlenen en heeft hierbij het recht dit zonder opgaaf van reden te weigeren.
Beperkingen in de dekking
-Er wordt alleen dekking verleend als het geschil valt onder het Nederlands recht en de Nederlandse rechter
bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
-Onder de dekking vallen minnelijke regelingen of procedures bij kantonrechter, rechtbank, hof, CRvB of
klachtprocedures bij UWV. Andere instanties, of rechtsprekende, bemiddelende organen zijn in beginsel
uitgesloten tenzij in overleg schriftelijk anders wordt bepaald.
-Dekking wordt alleen verleend op de rechtsgebieden waarin HIJINK bekwaam is. Uiteraard zal HIJINK zich
inspannen of zich rechtsgebieden eigen te maken dan wel te zorgen voor vervanging of in de plaats stelling.
Terugbetalen van inleg
Als dat wordt verlangd, zal onder aftrek van kosten, het tegoed worden teruggestort. Deze kosten bedragen
tenminste de administratiekosten van tenminste € 30 ex BTW per maand, dit met een minimum van € 150 ex
BTW.

Wijziging voorwaarden
HIJINK bevoegd onderhavige voorwaarden van het Juridisch Bedrijfspakket aan te passen.
Overige bepalingen
-Over de betaalde nog niet afgenomen uren, wordt geen rentevergoeding voldaan.
-Het Juridisch Bedrijfspakket is géén rechtsbijstandverzekering. In alle gevallen blijft er een relatie bestaan tot
het honorarium en de gewerkte uren, dan wel wordt vooraf een fixed fee/vaste prijs overeengekomen.
-HIJINK behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks naar boven of beneden bij te stellen.

