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Inleiding 
Wij zijn LLex® Rechtsbijstand, gevestigd in (3089 RD) Rotterdam aan de Letostraat 5. 

Ons KvK nummer is 73551384 

  

Hoe kun je ons bereiken? 

Bellen:              085 – 060 5539 

E-mailen:          hallo@llex.nl 

Bekijk ons op:   llex.nl 

Social media:  LinkedIn 

                          Facebook 

   Instagram 

   Twitter 

 

We willen de regels van ons abonnement graag onder jouw aandacht brengen 

omdat je dan goed begrijpt wat wij voor jou doen en wat we van jou verwachten. 

Deze Voorwaarden- Zakelijk zijn van toepassing op het abonnement dat je bij ons 

afsluit en op al onze verdere juridische dienstverlening en adviezen. Naast deze 

Voorwaarden- Zakelijk zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid van LLex 

van toepassing. LLex is geen verzekeraar en de service Verzekerd van LLex®- Zakelijk 

is ook geen verzekering maar een abonnement. 

Wat doen wij voor jou? 
Met LLex ben je verzekerd van hulp bij bijna alle juridische problemen waarmee je te 

maken kunt krijgen als ondernemer. En wij helpen je graag problemen te voorkomen. 

LLex adviseert je over jouw rechtspositie en jouw juridische mogelijkheden, treedt voor 

en namens jou op en helpt je als je een conflict hebt. Degene met wie je een conflict 

hebt noemt LLex jouw tegenpartij. Je wordt dan ook door LLex verdedigd tegen de 

eisen van deze tegenpartij. Indien de zaak aan de rechter moet worden voorgelegd 

maakt LLex voor jou het verzoekschrift of bezwaarschrift. LLex verdedigt ook het 

verzoek- of bezwaarschrift en zorgt ervoor dat de tegenpartij zich houdt aan de 

uitspraak die de rechter in dit conflict heeft gedaan.  Dit doet LLex tot maximaal vijf 

jaar na de uitspraak. Onze juristen houden je altijd keurig op de hoogte van je zaak. 

De diensten van LLex worden verricht door universitaire rechtenstudenten, advocaten 

en andere experts die in dienst zijn, of onder de naam werken, van LLex.   

Binnen welke rechtsgebieden helpen wij jou? 
Je kan aanspraak maken op dit abonnement als je een conflict hebt binnen de 

rechtsgebieden die LLex behandelt. Voor zakelijk zijn dit de volgende rechtsgebieden:  

• Aansprakelijkheidsrecht, 

• Algemene voorwaarden, 

• Arbeidsrecht, 

• Bemiddeling/mediation, 

• Contracten- en verbintenissenrecht,  

• Faillissementsrecht, 

• Huurrecht, 

• Incassorecht,  

• Ondernemingsrecht, en 

• Onroerend goedrecht. 

mailto:hallo@llex.nl
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Wie kan aanspraak maken op jouw abonnement? 
Diegene die het abonnement heeft afgesloten staat bij LLex als cliënt vermeld. Jouw 

abonnement geeft ook dekking aan al jouw werknemers en bestuurders. Voor 

degene die dankzij jou aanspraak kan maken op jouw abonnement gelden dezelfde 

verplichtingen als voor jezelf. 

Welke kosten betalen wij? 
Bij een conflict word je geholpen door medewerkers van LLex. De kosten die LLex 

maakt voor het verlenen van juridische hulp noemt LLex interne kosten. Alléén interne 

kosten komen onbeperkt voor rekening van LLex. Zo ben jij er zeker van dat je nooit 

meer betaalt voor de juridische dienstverlening dan een eigen bijdrage. 

In een juridisch conflict kun je ook te maken krijgen met externe kosten. Dit zijn kosten 

zoals: 

• Deurwaarderskosten,  

• Griffierecht,  

• Uittreksels,  

• Kosten voor het versturen van aangetekende post,  

• Kosten voor een rapport, getuigen of deskundigen, 

• Reis-, verblijfs- of vervoerskosten, 

• Proceskosten waarvan de rechter heeft bepaald dat je deze moet betalen,  

• Kosten die moeten worden gemaakt om een uitspraak van de rechter uit te 

voeren, 

• Etc. 

Let op dat LLex deze externe kosten niet vergoedt. Alle andere kosten dan de interne 

kosten komen voor jouw eigen risico en rekening. 

Wanneer betaal je een eigen bijdrage? 
Voor dit abonnement betaal je bij ieder conflict een eigen bijdrage. Zo ben je ervan 

verzekerd dat jouw zaak tot aan de rechter nooit meer kost dan je maximale eigen 

bijdrage. 
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Je maximale eigen bijdrage is verdeeld in 3 stappen en excl. BTW. Wanneer je welk 

deel van je eigen bijdrage betaalt, is afhankelijk van de stappen die de medewerker 

voor je zet. Je conflict is in veel gevallen zelfs goedkoper dan de eigen bijdrage. 

Informeer over de exacte kosten bij een medewerker van LLex. De medewerker gaat 

pas aan de slag met een stap, als je de eigen bijdrage hebt betaald die je tot en met 

die stap moet betalen. Vraag je aan LLex hulp in meerdere conflicten en hebben 

deze niet dezelfde oorzaak, dan betaal je dus voor ieder conflict apart een eigen 

bijdrage. 

Wanneer geldt je abonnement niet? 
Je abonnement geldt niet in de onderstaande gevallen. Lees voor alle gevallen artikel 

11 e.v. van de Algemene Voorwaarden. 

• Conflict wat je als privépersoon is overkomen, 

• Conflict waarin het belang hoger is dan € 100.000,-, 

• Conflict binnen een rechtsgebied die LLex niet behandelt, 

• Conflict met verplichte procesvertegenwoordiging of cassatieprocedures, 

• Conflict waar ander recht op van toepassing is dan het Nederlands recht, 

• Wanneer je LLex vraagt om een losse opdracht uit te voeren, 

• Als je in strijd handelt met, of je niet houdt aan jouw verplichtingen uit, deze 

Voorwaarden- Zakelijk, de Algemene Voorwaarden en/of het Privacy beleid, 

en 

• Diegene die aanspraak maakt op het abonnement niet in Nederland woont 

en/of gevestigd is. 

Goed om te weten 
Het abonnement wordt per maand of per jaar betaald en is maandelijks of jaarlijks 

opzegbaar. Dit is afhankelijk van de keuze die je bij het afsluiten hebt gemaakt. Kies 

je een maandelijks abonnement, dan bedraagt de opzegtermijn één maand. Kies je 

een jaarlijks abonnement, dan sluit je deze af voor 12 maanden vanaf de dag dat jij 

het hebt afgesloten. Na deze 12 maanden wordt het abonnement automatisch 

verlengd onder dezelfde voorwaarden met nogmaals 12 maanden, waarbij 

maandelijks kan worden opgezegd. Heb je een jaarlijks abonnement en wil je 

opzeggen na je eerste jaar, dan betaalt LLex je natuurlijk het teveel betaalde bedrag 

naar rato terug. 

Als je externe kosten zoals het griffierecht of de deurwaarderskosten niet betaalt, dan 

kan LLex zijn werkzaamheden niet (goed) uitvoeren. In dat geval moet LLex helaas zijn 

werkzaamheden in jouw dossier opschorten. LLex wijst er nadrukkelijk op dat de 

opschorting van de werkzaamheden nadelige gevolgen kan hebben voor de verdere 

afwikkeling van jouw zaak. 
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In de volgende gevallen vergoeden wij geen schade 
• Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout die ons niet 

kwalijk kan worden genomen, omdat deze fout niet onze schuld is of niet voor 

onze rekening hoort te komen, 

• In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt 

verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-

aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, 

staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, 

overstroming, in-en uitvoer belemmeringen en in het geval LLex door zijn eigen 

leveranciers- ongeacht de reden hiervan- niet tot levering in staat wordt 

gesteld, 

• Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout van externe 

partijen, 

• Bij handelen of nalaten van een bij ons aangesloten jurist of externe partij, 

• Bij fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden op onze website, 

• Als sprake is van indirecte schade, zoals vermogensschade die bestaat uit 

gemiste winst of schade die indirect het gevolg is van een 

schadeveroorzakende gebeurtenis, en 

• Als de schade is ontstaan als gevolg van een advies dat is gebaseerd op 

onjuiste en/of onvolledige informatie die door of namens jou is verstrekt. 

Iedere aanspraak op de vergoeding van jouw schade vervalt na zes maanden nadat 

de schade bij jou bekend is geworden of nadat je redelijkerwijs bekend had kunnen 

worden met het bestaan van deze schade. 

Herroepingstermijn 
Je kunt binnen 14 dagen nadat jij het abonnement hebt afgesloten, dit kosteloos 

annuleren. Om deze 14 dagen termijn te berekenen, tel je 14 dagen op bij de datum 

waarop je het abonnement bevestigd hebt. Valt deze 14de dag in het weekend of 

op een feestdag, dan eindigt de bedenktijd pas op de eerstvolgende werkdag. 

Indien je het abonnement wilt annuleren dan kan dit telefonisch, per mail of per brief.  

Een medewerker zal je helpen met het annuleringsproces. 

Klachten 
Heb je een klacht hebt over onze dienstverlening, dan willen we er alles aan doen om 

dit op te lossen. Uiteraard hebben we hier een klachtenprocedure voor, zie artikel 7 

e.v. van de Algemene Voorwaarden. Als je een klacht hebt, laat ons dit dan zo snel 

mogelijk weten via hallo@llex.nl. Als jij een klacht hebt gestuurd omtrent een factuur, 

dan wil dit niet zeggen dat jouw betalingsverplichting aan ons wordt uitgesteld. 

Uiteraard zullen we hierover wel in overleg treden. 

 

 

Voor vragen over deze Voorwaarden- Zakelijk is LLex maandag t/m zondag van 09:00 

tot 20:00 uur bereikbaar via 085 - 060 5539 (ook voor WhatsApp), via hallo@llex.nl of 

via de Live Chat (rechtsonder op llex.nl). 
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