
Legal In A Box Voorwaarden  
 
Artikel 1 – Open Legal Advocaten 
Legal In A Box (hierna: ‘LIAB’) is een formule van de besloten vennootschap AKV Advocatuur 
B.V. h.o.d.n. Open Legal Advocaten, met KvK nr. 53689399 (hierna: ‘OLA’). Deze 
vennootschap is opgericht naar Nederlands recht met als doelstelling het voeren van een 
rechtspraktijk gericht op de zakelijke markt. De contractant sluit LIAB overeenkomsten te 
allen tijde uitsluitend met OLA en nimmer rechtstreeks met (rechts)personen die door OLA 
worden ingeschakeld dan wel voor haar werkzaam zijn. 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle LIAB overeenkomsten die OLA sluit 
met de contractant, hetzij online hetzij offline en al dan niet via de inschakeling van derden. 
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of condities van de contractant 
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De contractant die eenmaal op de onderhavige 
algemene voorwaarden van OLA heeft gecontracteerd wordt geacht ten aanzien van 
eventueel daarna met OLA aangegane LIAB overeenkomsten stilzwijgend met de 
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben ingestemd. Ingeval in het 
factuurbedrag kosten zijn begrepen van diensten of producten die door derden worden 
geleverd, zullen de door deze derden gehanteerde algemene voorwaarden tevens van 
toepassing zijn op de tussen OLA en de contractant gesloten overeenkomst. 

Artikel 3 – Condities  
Ten aanzien van en gedurende het gebruik van de LIAB formule door de contractant gelden 
de navolgende condities:  
1. De LIAB voordelen staan enkel aan de contractant zelf ter beschikking en kunnen niet ter 
beschikking worden gesteld aan een andere (rechts)persoon, tenzij na uitdrukkelijke 
goedkeuring van OLA. Afhankelijk van de gekozen LIAB formule (Box 1, Box 2, Box 3 of 
Startersbox) is de contractant gerechtigd tot de hiermee samenhangende voordelen, zulks 
evenwel na correcte integrale voldoening van het LIAB tarief aan OLA. Deze voordelen staan 
overzichtelijk vermeld op het door de contractant te ondertekenen LIAB formulier en op de 
website van OLA. De contractant is enkel gerechtigd tot de voordelen van de Startersbox 
ingeval haar onderneming zich aantoonbaar in de startupfase bevindt en nog niet langer dan 
een (1) jaar staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  
2. De contractant verkrijgt voor het overeengekomen aantal uren en overeenkomstig het 
gereduceerd uurtarief het recht op juridische ondersteuning door de juristen van OLA en dit 
met betrekking tot alle zakelijke rechtsgebieden die onder de deskundigheid van OLA vallen. 
Voormelde rechtsgebieden staan online vermeld op de expertisepagina van OLA 
(openlegal.nl/expertise/). OLA verleent geen (particuliere) dienstverlening op straf-, 
bestuurs-, familie-, erf- en fiscaalrechtelijk terrein.  
3. Ten aanzien van werkzaamheden die naar hun aard niet zijn te beschouwen als eerstelijns 
juridisch advies sluit de contractant met OLA een separate schriftelijke overeenkomst van 
opdracht, in welk geval tevens het overeengekomen gereduceerd uurtarief geldt.   
4. De contractant verkrijgt het recht op een (digitale) legal scan ten aanzien van haar 
onderneming. Ter zake worden de juridische ondersteuningsuren ingezet. 
5. De contractant verkrijgt kosteloos het recht op een eenmalige screening van haar 
algemene voorwaarden. Zodanig recht omvat niet het aanpassen of opstellen van (deze) 
voorwaarden. 
6. De contractant verkrijgt kosteloos het recht tot het onbeperkt downloaden van 
bedrijfschecks via de digitale OLA Portal. Ter verstrekking van deze bedrijfschecks werkt OLA 
samen met derde leveranciers, die instaan voor de inhoud van de bedrijfsrapporten. 
7. De contractant verkrijgt kosteloos het recht tot het onbeperkt indienen van 
incassodossiers bij OLA en zulks conform de werkwijze No Cure No Pay. Dit houdt in dat voor 
de behandeling van zodanige dossiers de juridische ondersteuningsuren niet worden ingezet. 
Bij de indiening van een incassodossier sluit de contractant met OLA een separate 
schriftelijke incasso-overeenkomst.  
8. De contractant verkrijgt kosteloos het recht tot het onbeperkt downloaden van 
modeldocumenten via de digitale OLA Portal. Maakt de contractant gebruik van deze 
faciliteit, dan zal zij alle hierin aanwezige documenten uitsluitend aanwenden voor eigen 
gebruik en zal zij deze niet verveelvoudigen of op enigerlei wijze vercommercialiseren. 
Hiernaast zal de contractant enkel zichzelf toegang verlenen tot deze faciliteit en zal zij haar 
inloggegevens niet aanwenden om derden, niet zijnde haar eigen medewerkers, toegang 
hiertoe te verlenen. Zij zal haar eigen medewerkers eenzelfde verplichting opleggen. De 
inhoud van de modeldocumenten komt tot stand onder verantwoordelijkheid van OLA. 
Ondanks dat OLA steeds de uiterste zorg besteedt aan een zo actueel, correct en compleet 
mogelijke inhoud van de modellen, kan de contractant hieraan op geen enkele wijze rechten 
ontlenen. De contractant is voorts ermee bekend dat de intellectuele eigendomsrechten met 
betrekking tot de ter beschikking gestelde documenten volledig en uitsluitend bij OLA 
berusten. Zij zal deze rechten te allen tijde respecteren en zal geen handelingen verrichten in 
welke zin dan ook die inbreuk op deze rechten (kunnen) maken. 
9. De contractant verkrijgt onbeperkt toegang tot de digitale OLA Portal en de hierin 
opgenomen faciliteiten. De contractant zal steeds op een ordentelijke wijze van de Portal 
gebruik maken en zal geen handelingen verrichten die op enigerlei wijze schade kunnen 
toebrengen aan de Portal. 
10. De contractant verkrijgt het recht om workshops georganiseerd door of via OLA bij te 
wonen, hierbij evenwel rekening houdend met het maximaal toegestane aantal deelnemers. 
De contractant zal tijdig daartoe de uitnodiging ontvangen. 
11. De contractant ontvangt periodiek de digitale nieuwsbrief van OLA.  
12. Alle door OLA in het kader van haar dienstverlening gemaakte out of pocket (on)kosten, 
waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen KvK-, deurwaarders-, rechtbank- of 
notariskosten, zijn nadrukkelijk niet gedekt door het LIAB tarief. Zodanige (on)kosten 
berekent OLA te allen tijde en zonder enige korting door aan de contractant.     
13. OLA is (via haar formule LIAB) op geen enkele wijze te beschouwen als een 
rechtsbijstandsverzekeraar. OLA zal zodoende onder geen beding door de contractant te 
maken kosten aan derden in het kader van een geschil, zoals een gerechtsdeurwaarder of 
een gerechtelijke instantie, aan de contractant vergoeden en/of voorschieten, dan wel 
dekking daarvoor bieden. 
14. De LIAB overeenkomst geldt als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 
7:400 BW e.v. OLA is nimmer gehouden om dienstverlening te verstrekken ingeval van 
tegenstrijdig belang tussen twee contractanten in het kader van een juridisch geschil tussen 
hen. 
15. De contractant heeft te allen tijde het recht om de door haar gekozen LIAB formule te up- 
of downgraden. Tenzij anders overeengekomen, vindt in zodanig geval geen restitutie van 
gelden plaats.  

16. Ingeval de contractant het overeengekomen aantal juridische ondersteuningsuren heeft 
verbruikt en geen verlenging van de LIAB formule plaatsvindt, komen de aan de contractant 
toekomende LIAB voordelen te vervallen. Alsdan is de contractant nergens toe gerechtigd.   
 
Artikel 4 – Betaling  
1. Alle door OLA gehanteerde bedragen zijn in Euro’s en gelden exclusief BTW, tenzij anders 
aangegeven. OLA hanteert ingeval van facturering een betalingstermijn van veertien (14) 
dagen. Ingeval de contractant de keuze maakt om het LIAB tarief via een of meerdere 
deelbetalingen aan OLA te voldoen, berekent OLA per deelbetaling aan de contractant een 
bedrag van € 25,- aan administratiekosten. Het bepaalde in artikel 3 lid 1 tweede zin is hierbij 
evenwel van toepassing. Maakt de contractant de keuze voor de Startersbox, dan staat het 
de contractant vrij om het LIAB tarief in 3 termijnen te voldoen. In zodanig geval berekent 
OLA geen administratiekosten aan de contractant. Het bepaalde in artikel 3 lid 1 tweede zin 
is hierbij bovendien niet van toepassing. 
2. Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de contractant in verzuim en is OLA bevoegd haar 
dienstverlening en de geboden LIAB voordelen ten behoeve van de contractant op te 
schorten totdat de betaling door de contractant op correcte wijze heeft plaatsgevonden. 
Alsdan is de contractant de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten 
aan OLA verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden standaard gesteld op 
15% van de hoofdsom, met een minimum van €150,-. Ingeval na de ontvangst van de door 
OLA aan haar verzonden sommatiebrief de contractant alsnog met de betaling in gebreke 
blijft, is OLA bevoegd haar dienstverlening ten behoeve van de contractant te beëindigen. In 
zodanig geval komen de aan de contractant toekomende LIAB voordelen te vervallen en 
vindt geen restitutie van gelden plaats.  
3. OLA is te allen tijde gerechtigd om een voorschot dan wel enige andere vorm van 
zekerheid te verlangen alvorens de LIAB voordelen aan de contractant te verstrekken en/of 
te hervatten. 
 
Artikel 5 – Overmacht  
Overmacht, op welke wijze dan ook ontstaan, geeft OLA het recht de met de contractant 
gesloten LIAB overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te beëindigen, 
zonder dat OLA ter zake tot enige schadevergoeding jegens de contractant verplicht is en 
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.  
 
Artikel 6 – Klachten  
Klachten met betrekking tot de ontvangen dienstverlening of de geboden LIAB voordelen 
dient de contractant uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na het ontstaan van 
de klacht schriftelijk aan OLA te communiceren, bij gebreke waarvan de wettelijke middelen 
die de contractant in dit verband ter beschikking staan komen te vervallen.  
 
Artikel 7 – Aansprakelijkheid  
1. De contractant is ermee bekend dat de dienstverlening van OLA (al dan niet via de 
inschakeling van derden) te allen tijde slechts leidt tot een inspanningsverbintenis aan haar 
zijde en nimmer tot enige resultaatsverplichting.  
2. Behoudens aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde van OLA, wordt elke 
aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade die aan de zijde van de contractant 
is ontstaan bij of ingevolge de uitvoering van de LIAB overeenkomst uitgesloten. Onder 
indirect geleden schade wordt (niet uitsluitend) begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, 
immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en alle mogelijke 
aanspraken van derden.  
3. OLA is nimmer aansprakelijk voor (in)direct geleden schade veroorzaakt door onjuistheden 
of onvolledigheden in de door haar verstrekte juridische adviezen.  
4. OLA biedt geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de inhoud 
van de door haar aangeboden bedrijfschecks en/of modeldocumenten. De contractant kan 
op geen enkele wijze en in welke zin dan ook rechten hieraan ontlenen. Het gebruik van deze 
bedrijfschecks en/of documenten geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de 
contractant, waarbij geldt dat OLA in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de 
gevolgen van zodanig gebruik. Zulks geldt temeer ingeval de contractant enigerlei wijziging 
aanbrengt ten aanzien van de lay-out of inhoud van deze bedrijfschecks en/of documenten, 
dan wel deze bedrijfschecks en/of documenten gebruikt op een wijze waarvoor deze 
(begrijpelijkerwijs) niet bestemd zijn. 
5. Ingeval van aansprakelijkheid aan de zijde van OLA komt voor vergoeding alleen die 
schade in aanmerking waartegen OLA is verzekerd. De vergoeding waartoe OLA uit hoofde 
van aansprakelijkheid kan worden verplicht bedraagt te allen tijde maximaal een bedrag 
gelijk aan het met de contractant overeengekomen LIAB tarief en nooit meer dan €5.000,-. 
Ingeval van een periodieke betalingsverplichting aan de zijde van de contractant zal een 
dergelijke vergoeding niet meer bedragen dan de door de contractant verschuldigde 
vergoeding met betrekking tot (maximaal) één maand. OLA is nimmer aansprakelijk tot 
schadevergoeding indien de contractant op het moment waarop de schade zich voordoet in 
gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens OLA.  
6. De contractant dient eventuele opgetreden schade aan haar zijde zo spoedig mogelijk 
doch uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na het ontstaan ervan of het 
bekend worden hiermee schriftelijk bij OLA te melden. Schade die niet binnen deze termijn 
door de contractant is gemeld komt niet voor vergoeding door OLA in aanmerking.  
7. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken 
van enig geschil door de contractant jegens OLA ingevolge enige overeenkomst vervalt na 
verloop van één (1) jaar nadat de contractant op de hoogte was c.q. op de hoogte had 
kunnen zijn van de aanleiding daartoe.  
8. OLA heeft te allen tijde de bevoegdheid om derden in te schakelen, hetzij met het oog op 
het vermarkten van haar LIAB formule, hetzij met het oog op het verstrekken van de LIAB 
voordelen aan de contractant. OLA is in het kader hiervan gerechtigd om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens de contractant te 
aanvaarden. OLA is nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.  
9. De contractant vrijwaart OLA nadrukkelijk tegen alle mogelijke aanspraken van derden die 
(in)direct verband houden met de door OLA aan de contractant geleverde diensten. Alle 
kosten die OLA moet maken in verband met zodanige aanspraken zullen door de contractant 
op eerste verzoek aan OLA worden vergoed.  
 
Artikel 8 – Rechts- en forumkeuze  
Op alle tussen OLA en de contractant gesloten LIAB overeenkomsten is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten 
worden uitsluitend beslecht door de rechtbank die op basis van de vestigingsplaats van OLA 
bevoegd is, onverminderd het recht van OLA om een keuze te maken voor de wettelijk of bij 
verdrag bevoegde rechter.  


