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Inleiding 
LLex® Rechtsbijstand staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 73551384 (hierna: LLex). LLex is gevestigd in (3089 RD) 

Rotterdam aan de Letostraat 5. 

Je deelt met LLex je persoonsgegevens als je contact met LLex opneemt of als LLex 

contact met jou opneemt in het kader van zijn dienstverlening. In deze verklaring 

lees je hoe LLex omgaat met jouw gegevens en je privacy. 

Definitie van persoonsgegevens en 'verwerken'? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die LLex in verband kan brengen met jou. Je 

deelt persoonsgegevens met LLex als je cliënt bij LLex bent of als je om andere 

redenen contact hebt met LLex. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-

mailadres. Verwerken is een wettelijk begrip en het gaat om alles wat LLex kan doen 

met jouw gegevens: het verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, opvragen, 

raadplegen, gebruiken, doorzenden en met elkaar in verband brengen van 

gegevens. 

  

Aanvraag en uitvoering van diensten van LLex  

Bij de aanvraag van diensten verstrek je LLex gegevens. Deze gegevens legt LLex 

vast. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, 

geboortedatum, rekeningnummer of strafrechtelijke gegevens. Bij het uitvoeren van 

diensten ontvangt LLex ook persoonsgegevens om goede rechtshulp te kunnen 

bieden. Dat zijn dus ook gegevens van je tegenpartij, maar bijvoorbeeld ook van 

eventuele getuigen of andere derden die betrokken zijn in het conflict tussen jou en 

de tegenpartij. Sommige van de gegevens die LLex vastlegt zijn bijzondere 

persoonsgegevens. 

Bijzondere persoonsgegevens 

In sommige gevallen zal LLex bijzondere persoonsgegevens ontvangen. Bijzondere 

persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan 

iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Denk hierbij aan gegevens die te maken 

hebben met gezondheid, etnische afkomst, strafrechtelijke gegevens, biometrische 

gegevens (vingerafdruk, stem, gelaatskenmerken) of het burgerservicenummer 

(BSN). LLex gaat met deze gegevens uiterst vertrouwelijk om. Je kunt altijd kenbaar 

maken dat LLex deze bijzondere persoonsgegevens niet meer mag verwerken. Maar 

dat zou dan wel kunnen betekenen dat LLex je minder goed kan helpen. 

 

Gegevens als je contact hebt met LLex 

LLex kan ook gegevens vastleggen als je contact opneemt met LLex. Bijvoorbeeld 

als je telefonisch, via de website of via sociale media contact zoekt. Als je de 

website van LLex bezoekt, worden gegevens over je vastgelegd door middel van 

cookies. Hiervoor wordt jouw toestemming gevraagd. Wil je meer informatie over 

welke gegevens LLex ontvangt en over het aanpassen van je instellingen? Kijk dan 

op de website van de sociale-media-aanbieder en raadpleeg de privacy-policy 

van de sociale-media-aanbieder. 
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Hoe krijgt LLex je gegevens?  

LLex kan je persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de 

meeste gevallen ontvangt LLex gegevens direct van jou, omdat je die zelf aan LLex 

verstrekt. De vastlegging van persoonsgegevens is vaak onontkoombaar bij de 

uitvoering van de diensten van LLex. LLex kan ook gegevens gebruiken uit openbare 

bronnen. Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers kan LLex verkrijgen 

bij de Kamer van Koophandel, maar ook van handelsinformatiebureaus of andere 

externe partijen.  

Waarvoor gebruikt LLex persoonsgegevens?  

LLex heeft persoonsgegevens nodig voor een goede uitvoering van de 

dienstverlening. Met je persoonsgegevens kan LLex bijvoorbeeld contact met je 

opnemen vanwege de behandeling van je dossier.  

LLex brengt cliënten graag op de hoogte van zijn juridische oplossingen. 

Bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, per e-mail, via de website en via 

gepersonaliseerde advertenties. Daarvoor gebruikt LLex persoonsgegevens. De 

gegevens die LLex zelf heeft ontvangen, kunnen worden aangevuld met gegevens 

uit openbare bronnen. Als je geen commerciële informatie van LLex wilt ontvangen, 

kan dat uiteraard. 

Telefoongesprekken kunnen door LLex worden vastgelegd en bewaard voor 

bepaalde doeleinden. Soms is het nodig om een gesprek op te nemen om 

mondelinge afspraken goed vast te leggen en om bewijs daarvan te kunnen 

leveren. Soms neemt LLex gesprekken op voor het evalueren of verbeteren van de 

kwaliteit van de dienstverlening of voor trainings-, coachings- en 

beoordelingsdoeleinden. De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze 

gegevens is dus in sommige gevallen de overeenkomst en in andere gevallen het 

gerechtvaardigd belang van LLex om de kwaliteit van de dienstverlening te 

waarborgen en te verbeteren. 

 

LLex gebruikt gegevens ook voor onderzoek, voor productverbetering en 

verbetering van de dienstverlening. Die analyses brengen LLex op nieuwe ideeën en 

betere oplossingen. Zo kan LLex de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en 

formulieren op de websites verbeteren en processen versnellen. Ook kan 

LLex nieuwe diensten ontwikkelen en bestaande diensten verbeteren. 

 

LLex legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. LLex 

neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je 

persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. 

Medewerkers van LLex en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door 

LLex vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. 

Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. LLex investeert 

doorlopend in kennis en bewustzijn van medewerkers met betrekking tot je privacy 

en LLex screent medewerkers voordat ze in dienst worden genomen. 
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Bewaartermijnen  

LLex bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden 

waarvoor je gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet LLex 

verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere onderneming is bijvoorbeeld wettelijk 

verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Na afloop 

van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens in principe verwijderd of 

geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en 

niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruikt LLex na afloop van 

de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke 

doeleinden. 

 

Persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen  

Je kunt bij LLex een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of 

verwijdering van de persoonsgegevens die LLex van je verwerkt. Daarnaast kun je 

bezwaar maken tegen het feit dat LLex je gegevens verwerkt of een verzoek 

indienen om je gegevens over te dragen. Als je LLex toestemming hebt verleend tot 

het verwerken van je persoonsgegevens, kun je deze toestemming intrekken. 

Stuur je verzoek vervolgens als brief, met als bijlagen een kopie van een geldig 

identiteitsbewijs naar: LLex, afdeling bestuur, Letostraat 5, 3089 RD Rotterdam. LLex 

stuurt je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een reactie op het 

verzoek. LLex zal je steeds laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de 

uitkomst daarvan is.  

 

Dit adres kun je ook gebruiken als je een klacht hebt over de wijze waarop LLex met 

jouw persoonsgegevens omgaat. Voor meer informatie of klachten over privacy, kun 

je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens 

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

Je kunt LLex ook laten weten dat je persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden 

voor marketingactiviteiten of je kunt je verleende toestemming voor het gebruik van 

een e-mailadres intrekken. Daarnaast kunt je je altijd afmelden voor de ontvangst 

van commerciële e-mailberichten van LLex. 

 

Wettelijke verplichtingen 

Uitsluitend wanneer LLex hiertoe wettelijk wordt verplicht, verstrekt LLex 

persoonsgegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 

In alle gevallen zal LLex passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en 

de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen. 

 

Ondersteunende diensten 

Voor het leveren van de diensten maakt LLex gebruik van derden, zoals IT-

leveranciers, sociale-media-aanbieders, marketingbureaus etc.. LLex maakt goede 

afspraken met dergelijke partijen voordat hij de gegevens aan hen verstrek. Zij zijn 

verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in 

overeenstemming met de instructies van LLex. 

 

 

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Verstrekking aan personen of instanties in andere landen 

LLex kan persoonsgegevens overdragen aan personen of instanties in andere 

landen. Bijvoorbeeld indien dat noodzakelijk is voor de dienstverlening of als LLex 

daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving. De wetgeving biedt niet in 

alle landen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens. LLex zorgt 

ervoor dat er adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn voordat de 

gegevens worden overgedragen. 

 

Andere websites 

Op de websites van LLex tref je als service regelmatig hyperlinks aan naar websites 

van derden. LLex kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met je 

gegevens door die partijen. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy statement 

van de betreffende site. 

 

Datalekken  

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. LLex is verplicht 

om een datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij 

degenen van wie de gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Die verplichting 

geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de 

rechten en vrijheden van de betreffende personen. Datalekken worden bij LLex altijd 

intern geregistreerd en beoordeeld. Je kunt datalekken melden aan LLex via 

hallo@llex.nl. 

 

Vragen of opmerkingen 

Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid? Richt die aan het bestuur 

van LLex, gevestigd aan de Letostraat 5, 3089 RD Rotterdam. 

 

Wijzigingen 

LLex behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy 

statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om 

conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hallo@llex.nl
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Algemene Voorwaarden 
1. Algemeen 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep 

doet op de dienstverlening van LLex® Rechtsbijstand (hierna: ‘LLex’). In deze 

algemene voorwaarden zal met de term cliënt bedoeld worden eenieder die een 

beroep doet op de dienstverlening van LLex. 

1.2. LLex is een organisatie dat opgericht is naar Nederlands recht; 

met als doelstelling het verlenen van rechtshulp en het verrichten van alle verdere 

handelingen, die met het verlenen van rechtshulp in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

1.3. De in paragraaf 1.2 vermelde dienst wordt verleend namens LLex door 

rechtenstudenten, advocaten en andere experts die verbonden zijn aan LLex 

(hierna: de medewerker). 

 

2. Werkwijze 

2.1. Cliënt gaat akkoord dat zijn of haar telefoonnummer door LLex gebruikt mag 

worden om contact op te nemen via WhatsApp. Onder geen beding wordt 

telefonische rechtshulp verleend aan een persoon, niet zijnde een cliënt. 

2.2. LLex is niet verplicht om een zaak in te nemen. Verwezen wordt naar o.a. 

hoofdstuk 3. De in paragraaf 1.2 vermelde dienst kan verleend worden door twee of 

meer medewerkers, zulks met het recht van vervanging door andere medewerkers 

die niet bij het innemen van de zaak van de cliënt waren betrokken. Deze andere 

medewerkers zijn aldus gerechtigd de cliënt tevens de in paragraaf 1.2 vermelde 

dienst te verschaffen. 

2.3. Het al dan niet opvolgen van het advies van medewerkers, ongeacht waar of 

wanneer dit verstrekt wordt, is de verantwoordelijkheid van cliënt. 

2.4. Van cliënt wordt verwacht dat hij of zij de benodigde informatie en documenten 

zo spoedig mogelijk verstrekt aan de medewerkers. Indien cliënt niet (alle) 

benodigde informatie en documenten (tijdig) verstrekt, is dat op eigen risico van 

cliënt. 

 

3. Het niet-innemen van een zaak 

3.1. Medewerkers kunnen beslissen om een zaak niet in te nemen. Dit kan 

bijvoorbeeld onder de volgende omstandigheden: 

- LLex behoudt zich het recht voor de dienstverlening eenzijdig stop te zetten. Dit kan 

indien naar het oordeel van de medewerkers de dienstverlening (zo goed als) is 

voltooid en de wens van de cliënt om verdere (juridische) stappen te zetten niet van 

toegevoegde waarde is, 

- Het niet nakomen van gemaakte afspraken aan de zijde van de cliënt, 

- De zaak betreft geheel of gedeeltelijk een niet juridische aangelegenheid, 

- De zaak betreft een rechtsgebied waarin LLex geen rechtshulp biedt, 

- De cliënt vertoont agressie ongeacht tegen wie gericht. Agressie kan aanleiding 

zijn om een zaak alsnog te sluiten, de cliënt te weren van afspraken of aangifte te 

doen bij de politie, 

- Er bestaat naar het oordeel van medewerkers een (te) lage kans op een de cliënt 

tot wezenlijk voordeel strekkende uitkomst, gelet op de op het moment van het 

innemen van de zaak bij LLex feitelijk aanwezige kennis, 
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- De cliënt verzwijgt of verstrekt opzettelijk geen of onjuiste gegevens die relevant zijn 

voor de dienstverlening in de zin van paragraaf 1.2, en 

- De cliënt heeft alvorens of in de loop van de behandeling door LLex een andere 

belangenbehartiger ingeschakeld in dezelfde zaak, welke niet verbonden is aan 

LLex. 

3.2. Indien medewerkers besluiten om de zaak niet in te nemen, zullen zij waar 

mogelijk de cliënt doorverwijzen naar een advocaat of een derde. Aan een 

doorverwijzing (of het achterwege laten daarvan) kan cliënt geen rechten ontlenen. 

 

4. Exoneratie – Uitsluiting van aansprakelijkheid 

4.1 De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot wat er in deze algemene voorwaarden is 

geregeld. 

4.2. LLex werkt hoofdzakelijk met rechtenstudenten. Dat maakt de kosten voor 

rechtsbijstand vele malen goedkoper. Hier zijn alle cliënten ook van op de hoogte. 

LLex, maar ook een medewerker, is dus niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. 

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit, of in verband met de uitvoering van 

werkzaamheden – daaronder inbegrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde 

adviezen – is uitgesloten. Ook schade ontstaan door het missen van termijnen of 

soortgelijke acties, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot - als wij te laat zijn met 

het instellen van hoger beroep of het inbrengen van stukken, is uitgesloten. 

4.3. Indien cliënt of een derde aan LLex onvolledige of onjuiste informatie heeft 

aangeleverd, dan is LLex niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.  

4.4 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe 

schade. Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en 

omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten 

die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan 

ons toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de 

schade te voorkomen of beperken. Cliënt of een derde moet dan wel kunnen 

aantonen dat zij deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van 

de directe schade. 

4.5 LLex is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 

4.6. Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan is de aansprakelijkheid van LLex is 

in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van LLex 

in het desbetreffende geval. Indien en voor zover, om welke reden dan ook geen 

uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaats vindt, dus ook als 

er geen uitkering plaats vindt omdat LLex simpelweg helemaal geen verzekering 

heeft, is de aansprakelijkheid van LLex beperkt tot het in rekening gebrachte 

honorarium en tot een maximum bedrag van niet meer dan € 2.500,-. Als de 

overeengekomen honorarium meer bedroeg dan € 2.500,- exclusief btw, dan geldt 

een maximum aansprakelijkheid van niet meer dan € 5.000,-. 

4.7. LLex treft geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van 

zijn website en de informatie daarop, of de onmogelijkheid om de website en de 

informatie daarop te gebruiken. 

4.8. De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de 

schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld. 
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5. Vrijwaring 

5.1. Wij, en de mensen die wij inschakelen, worden door cliënt of een derde 

gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade 

lijden door de uitvoering van onze werkzaamheden.  

5.2. Als cliënt of een derde de gelegenheid geeft om onze resultaten te gebruiken of 

toe te passen, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade die door jou of door derden 

wordt geclaimd.  

5.3. Indien LLex uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is cliënt of 

een derde gehouden LLex zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al 

hetgeen te doen dat van hem of haar in dat geval verwacht mag worden 

(bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het optreden als partijgetuige). 

5.4. Mocht cliënt in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, 

dan is LLex, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle 

kosten en schade aan de zijde van LLex en derden die daardoor ontstaan, komen 

integraal voor rekening en risico van cliënt. 

 

6. Bewaring van het dossier 

6.1. LLex zal uiterst zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens van cliënt. Het 

privacybeleid maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. 

6.2. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de 

dienstverlening. 

6.3. Met uitzondering van wettelijke bewaartermijnen wordt het dossier van cliënt 

niet langer dan noodzakelijk, en maximaal vijf jaar, bewaard in het archief van LLex. 

 

7. Klachtenprocedure 

7.1. Indien cliënt een klacht heeft over de wijze van uitvoering van de in de 

paragraaf 1.2 vermelde dienst, dan dient de cliënt allereerst de klacht met de 

desbetreffende medewerkers te bespreken. 

7.2. Indien dit niet leidt tot een adequate oplossing, dan is de cliënt verplicht de 

klacht kenbaar te maken aan het bestuur van LLex. Dit kan door de klacht per post 

in te sturen naar het hoofdkantoor van LLex in (3089 RD) Rotterdam aan de 

Letostraat 5. 

7.3. De cliënt dient bij het indienen van de klacht, naast zijn of haar 

persoonsgegevens, tevens zo precies mogelijk aan te geven waar hij of zij 

ontevreden over is en wat een passende oplossing zou zijn. Indien mogelijk dient 

cliënt gegevens te verstrekken die relevant zijn voor de klacht. 

7.4. Het bestuur van LLex zal vervolgens zo spoedig mogelijk reageren, maar uiterlijk 

binnen één maand. 

 

8. Toepasselijk recht en geschillen 

8.1. Op alle rechtsbetrekkingen met LLex is uitsluitend het Nederlandse recht van 

toepassing. 

8.2. Uitsluitend de Rechtbank Rotterdam en de rechters in Rotterdam zijn bevoegd 

kennis te nemen van enig geschil met LLex. 

8.3. Partijen zullen niet een beroep op de rechter doen alvorens zij de 

klachtenprocedure hebben doorlopen zoals omschreven in paragraaf 7 e.v. en 

beide partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling 

overleg te beslechten. 
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9. Vindplaats, wijziging en uitleg van de Algemene Voorwaarden 

9.1. Deze algemene voorwaarden worden voor aanvang van de opdracht aan 

cliënt toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de 

website van LLex en worden op eerste verzoek opnieuw toegestuurd. 

9.2. LLex heeft het recht om één of meer bedingen van deze Algemene 

Voorwaarden, de Voorwaarden- Particulier of Zakelijk, of het Privacybeleid eenzijdig 

te wijzigen. Indien een bepaling uit bovengenoemde voorwaarden of beleid nietig 

blijkt, dan tast dit de geldigheid van overige bepalingen niet aan. 

9.3. Van toepassing is steeds de versie van de in punt 9.2. genoemde voorwaarden 

zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de 

cliënt, tenzij de cliënt de laatste versie van de algemene voorwaarden opnieuw 

heeft aanvaard. 

9.4. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is bepalend voor de 

uitleg van de algemene voorwaarden. 

9.5. De dikgedrukte kopjes boven elk artikel van de algemene voorwaarden zijn 

slechts bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen en zijn slechts 

indicatief. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze dikgedrukte kopjes. 

10. Wat verwacht LLex van jou? 

10.1. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen verwacht LLex dat je het conflict zo 

spoedig mogelijk meldt. Dit betekent zo snel mogelijk nadat het conflict is ontstaan. 

Ook moet je LLex in de gelegenheid stellen om te proberen het conflict met jouw 

tegenpartij in onderling overleg en zonder een juridische procedure op te lossen en 

tot een regeling te komen. Je moet daaraan in redelijkheid je medewerking 

verlenen. 

10.2. Verder verwacht LLex dat jij als cliënt goed meewerkt met LLex. Dit houdt in elk 

geval het volgende in: 

- Je omschrijft het conflict duidelijk en geeft daarbij aan wat je wil bereiken, 

- Je geeft LLex alle informatie en documenten die van belang zijn. De informatie die 

je geeft, moet ook juist zijn; 

- Je geeft toestemming dat LLex informatie over je zaak krijgt van een externe 

persoon (zoals een advocaat of arts) of mag inzien, 

- Je toont de omvang van het conflict en jouw (financieel) belang daarin aan, als 

LLex daarom vraagt; 

- Je werkt mee aan een verzoek om in een strafzaak als civiele partij op te treden, 

- Je werkt eraan mee om de kosten van rechtsbijstand op een ander te verhalen, 

- Je stelt je correct op tegenover de tegenpartij, de medewerkers van LLex en 

anderen die betrokken zijn bij de dienstverlening van LLex, en  

- Je doet niets wat nadelig is of kan zijn voor de rechtshulpverlening of voor de 

belangen van LLex. Je mag bijvoorbeeld niets doen waardoor de inspanningen of 

interne kosten van LLex in jouw conflict onnodig groter worden. 

11. Het abonnement: 

11.1. In de volgende gevallen geldt het abonnement niet (meer): 

- LLex behandelt enkel zaken waar het Nederlands recht op van toepassing is. Heb 

je bijvoorbeeld een conflict met een Duits bedrijf en is het Duitse recht van 

toepassing, dan word je in dat conflict niet geholpen, 

- Als je je niet houdt aan jouw verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden, de 

Voorwaarden- Particulier of Zakelijk of het Privacybeleid. Bijvoorbeeld omdat je LLex 

niet in de gelegenheid hebt gesteld om het conflict met jouw tegenpartij zonder 
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een procedure op te lossen, terwijl dit in redelijkheid van jou verlangd kon worden. 

Maar ook als je niet zo goed als mogelijk samenwerkt met de medewerkers van LLex 

of als je bewust onjuiste informatie aan LLex geeft, 

- Losse opdrachten: dit is het geval indien je geen conflict hebt met iemand maar je 

vraagt aan LLex om een losse opdracht voor je uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer 

je wilt dat LLex een arbeidscontract nakijkt of opstelt. Dit soort opdrachten noemt 

LLex losse opdrachten en deze vallen onder de service Fllex van LLex®, 

- Indien er sprake is van tegenstrijdig belang, 

- Als je het conflict bewust hebt veroorzaakt om er een voordeel mee te halen (dat 

je anders niet zou hebben gehad). Bijvoorbeeld als je iets deed, terwijl je had 

moeten begrijpen dat hierdoor zeker een conflict zou ontstaan, 

- Als je het conflict had kunnen voorkomen, maar dat bewust niet hebt gedaan. 

Terwijl je dat wel had gekund zonder dat dit voor jou nadeel zou opleveren, 

- Als je een (straf)zaak door het betalen van een transactie- of schikkingsvoorstel kunt 

of had kunnen voorkomen, 

- Als je een conflict krijgt omdat je instaat voor verplichtingen van anderen, zoals 

garantstelling of borg. Maar ook als je een vordering of verplichting van iemand 

anders hebt overgenomen of als een verplichting van iemand anders op jou is 

overgegaan. Bijvoorbeeld omdat je de plaats hebt ingenomen van iemand anders 

en hierdoor partij wordt in een conflict dat oorspronkelijk van die ander was, 

- Als het conflict gaat over wetten of regels die de overheid heeft vastgesteld of wil 

vaststellen en die voor iedereen gelden, 

- Als je een conflict hebt met LLex. Bijvoorbeeld een conflict over een voor jou 

nadelige uitleg van de Algemene Voorwaarden, de Voorwaarden- Particulier of 

Zakelijk, het Privacybeleid of over de juridische hulpverlening. Je krijgt dan geen 

juridische hulp bij dat conflict, 

- Als het conflict het gevolg is van een aardbeving, vulkanische uitbarsting of een 

atoomkernreactie. Een atoomkernreactie is bijvoorbeeld een kernfusie of 

radioactiviteit. Het maakt niet uit hoe de atoomkernreactie is ontstaan, 

- Als het conflict het gevolg is van georganiseerd geweld (ook wel ‘molest’ 

genoemd). Hiermee bedoelt LLex: 

- Binnenlandse onlusten. Dit zijn georganiseerde gewelddadige acties op 

verschillende plaatsen in een land, 

- Een burgeroorlog. Dit is georganiseerd geweld tussen inwoners van een land 

waaraan een groot deel van de inwoners meedoet, 

- Een conflict tussen landen of groepen waarbij militaire wapens gebruikt worden. 

Hiermee bedoelt LLex ook een actie van een vredesmacht van de Verenigde 

Naties, 

- Muiterij. Dit is een georganiseerde gewelddadige actie van leden van bijvoorbeeld 

het leger, 

- Oproer. Dit is een georganiseerde gewelddadige actie van een groep die tegen 

de overheid is, 

- Een opstand. Dit is een georganiseerd verzet met geweld tegen de overheid van 

een land, en 

- Terroristische aanslag. Wordt het conflict veroorzaakt door een terroristische 

aanslag, dan krijg je geen hulp. 

 

 



 
Pagina 11 van 11 

 

12. Wat gebeurt er als jouw tegenpartij ook juridische hulp krijgt van LLex? 

Krijgt jouw tegenpartij ook juridische hulp van LLex? Dan geeft LLex juridische hulp 

aan diegene die het langst cliënt is bij LLex. Kan LLex de partij die het langst cliënt is 

niet helpen, dan mag LLex de andere partij alsnog bijstaan. In ieder geval moet één 

van de partijen dan (verdere) juridische hulp zoeken bij een externe 

rechtshulpverlener. Let er op dat LLex nooit de kosten betaalt die je maakt doordat 

je niet door LLex bijgestaan kan worden. Alle externe kosten zijn altijd voor jouw 

eigen risico en rekening. 

13. Intellectuele eigendomsrechten 

Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten op teksten, werken, 

uitvindingen, technieken et cetera blijven bij LLex berusten. Het is niet de bedoeling 

dat stukken die LLex aan jou geeft in het kader van de werkzaamheden (zoals 

adviezen, overeenkomsten, documenten enz.), zonder de toestemming van LLex 

door jou worden gekopieerd, gepubliceerd of worden doorgestuurd naar andere 

partijen. Je mag deze stukken ook niet gebruiken voor jezelf, bijvoorbeeld als je een 

voorbeeldbrief wilt opstellen.  

Als onze kennis is toegenomen door het uitvoeren van de werkzaamheden voor jou, 

dan kan LLex deze kennis ook gebruiken voor een ander doel. Uiteraard zal LLex 

vertrouwelijke informatie niet delen met andere partijen. 

 

14. Geheimhouding 

LLex zal vertrouwelijk omgaan met alle informatie die jij aan LLex geeft, maar LLex 

verwacht dit ook van jou.  

Lang niet bij alle informatie is het duidelijk of het om vertrouwelijke informatie gaat, 

moet informatie als vertrouwelijk bestempeld worden, dan moet je dit zelf bij LLex 

aangeven. Als het zo duidelijk is dat het om vertrouwelijke informatie gaat, dan 

begrijpt LLex dat ook zonder die extra aanwijzing. 

15. Offertes 

In sommige gevallen zal LLex jou een prijsopgave van zijn diensten geven. Als LLex 

jou een offerte van zijn diensten geeft, ben je nog nergens aan gebonden. De 

offerte blijft in de regel 7 dagen geldig tenzij LLex een andere datum aan jou heeft 

doorgegeven. Soms kan het gebeuren dat LLex onverwacht zijn werkzaamheden 

moet veranderen. In zo’n geval kan LLex de offerte of prijsopgave daarop 

aanpassen. Als er fouten in de offerte staan als gevolg van een vergissing of een 

verschrijving dan is LLex hier niet aan gebonden. 

16. Herroepingstermijn 

Je kunt binnen 14 dagen nadat je het abonnement hebt afgesloten via LLex, dit 

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

de datum waarop je hebt getekend. Valt deze 14de dag in het weekend of op een 

feestdag, dan eindigt de bedenktijd pas op de eerstvolgende werkdag. Indien je 

wat je hebt getekend wilt annuleren dan kan dit telefonisch, per mail of per brief.  

Een medewerker zal je helpen met het annuleringsproces. 

 

 


