PRIVACYVERKLARING
Doeleinden verwerking van persoonsgegevens
Omnius Juristen B.V. verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten met Omnius Juristen. Deze overeenkomsten zien voornamelijk op juridische
dienstverlening.
Verwerking persoonsgegevens
Omnius Juristen verwerkt uw persoonsgegevens door middel van papieren- en digitale dossiers.
Voor digitale dossiers gebruikt Omnius Juristen een Cloud programma, waarmee zij een
verwerkingsovereenkomst heeft.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard voor zolang zij nodig zijn om het vooraf bepaalde
doel te bereiken. Na sluiting van uw zaak worden de papieren dossiers vernietigd en wordt het
digitale dossier op inactief gezet. Enkel originele rechterlijke uitspraken worden langer bewaard om
de tenuitvoerlegging hiervan te bewaken. De termijn hiervoor wordt per geval bepaald op basis van
noodzakelijkheid.
Beveiliging
Omnius Juristen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen teneinde
uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Personen die namens Omnius Juristen toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder
meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.
Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging
teneinde door betrokkenen verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging
of vernietiging.
Rechten van betrokkenen
De Wet bescherming persoonsgegevens verleent een aantal rechten. Zo mag u ons om inzage
verzoeken in uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of
irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Naast bovengenoemde rechten heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nederlandse
toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen in de privacyverklaring
Omnius Juristen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment
en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.
Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens binnen Omnius Juristen, kunt u contact opnemen via office@omniusjuristen.nl.

ALGEMENE VOORWAARDEN OMNIUS JURISTEN B.V.
1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of rechtsbetrekking tussen Omnius Juristen B.V., verder te noemen
opdrachtnemer en een opdrachtgever of leverancier, verder cliënt. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De
gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten
vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan.
1.2 Zowel opdrachtnemer, alsmede ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze
algemene voorwaarden een beroep doen.
1.3 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten, behoudens voor zover sprake is van
interim-opdrachten.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
2 Relatie opdrachtnemer – cliënt
2.1 Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege zijn verleende diensten onder de gegeven
omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door
opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan opdrachtnemer. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle
aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
2.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. opdrachtnemer en cliënt hebben steeds het recht de opdracht
tussentijds te beëindigen.
2.4 Bij de uitvoering van een opdracht mag opdrachtnemer één of meer personen of organisaties betrekken die niet direct of indirect aan
opdrachtnemer zijn verbonden, behoudens voor zover het interim-opdrachten betreft.
3 Aansprakelijkheid
3.1 Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van
opdrachtnemer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door opdrachtnemer afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die
verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om welke reden dan ook geen
uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer in de desbetreffende
zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting en voor interim-opdrachten is in dat
geval de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden.
3.2 Ingeval opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de aansprakelijkheid
beperkt tot het totale bedrag van het honorarium dat in het kader van de opdracht door opdrachtnemer in rekening is gebracht.
3.3 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt
toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door
opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat
opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
3.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden
na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is.
3.5 Cliënt vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden.
3.6 De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Een tekortschieten van een persoon die niet aan opdrachtnemer is verbonden, maar
die conform artikel 2.4 bij de uitvoering van een opdracht is betrokken, kan alleen aan opdrachtnemer worden toegerekend indien cliënt
aantoont dat de keuze van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.
3.7 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid
in verband daarmee willen beperken. Cliënt stemt ermee in dat opdrachtnemer aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens
cliënt aanvaardt.
4 Tarieven en declaraties
4.1 Tenzij anders is overeengekomen brengt opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt
uitgegaan van een uurtarief en de aan de zaak bestede tijd. Tevens worden in rekening gebracht alle gemaakte kosten. Een en ander te
vermeerderen met omzetbelasting.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht ook hetgeen hij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal
hebben te verrekenen met hetgeen hij aan cliënt verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.
4.3 In geval de cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door de opdrachtnemer aan de cliënt gefactureerde bedragen dan is de
cliënt aan de opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
Voor zover de cliënt niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de
wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform
het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet
alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de cliënt wordt voldaan.
Voor zover de cliënt handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van
het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en
betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal
openstaande hoofdsom met een minimum van € 150,-- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
5 Toepasselijk Recht
5.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil, dat tussen
opdrachtnemer en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
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