
Juridisch Instituut
Nederland Turkije

Algemene 
Voorwaarden

1.
De Stichting Juridisch Instituut 
Nederland-Turkije (hierna: het NTJI) 
is opgericht naar Nederlands recht 
en is gezeteld in Rotterdam.

2.
Het NTJI heeft ten doel het verstrekken 
van voorlichting over het Nederlands 
en Turks recht.

3.
Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op alle rechtsverhoudingen 
tussen opdrachtgever en het NTJI. 
Dit geldt ook voor door de opdracht-
gever later in te dienen (vervolg) 
opdrachten.

4.
Voor iedere opdracht geldt dat deze 
geacht wordt aanvaard te zijn door het 
NTJI. Dit geldt ook voor het geval dat 
impliciet of expliciet geacht wordt dat 
een opdracht door een bepaalde per-
soon wordt uitgevoerd. Artikel 7:404 en 
artikel 7:407 lid 2 BW worden uitdruk-
kelijk uitgesloten.

5.
Het NTJI heeft bij iedere opdracht 
steeds een inspanningsverplichting en 
geen resultaatsverplichting. 

6. 
Opdrachtgever stelt alle informatie die 
voor de uitvoering van de opdracht 
relevant is beschikbaar aan het NTJI. 
Opdrachtgever is verplicht alle gege-
vens en bescheiden, welke nodig zijn 
voor de correcte uitvoering van de 
opdracht, tijdig en op de juiste wijze 
beschikbaar te stellen aan het NTJI. 
Het betreft de verantwoordelijkheid 
van opdrachtgever dat het NTJI tijdig 
kan beginnen met de uitvoering van 
de opdracht. 

7. 
Opdrachtgever staat in voor de
juistheid, volledigheid en de betrouw-
baarheid van de ter beschikking gestel-
de gegevens en bescheiden, voor zover 
dit uit de aard van de opdracht niet 
anders voortvloeit. Indien en voor zover 
opdrachtgever dit verzoekt, retourneert 
het NTJI de betreffende bescheiden. 

8. 
Ingeval opdrachtgever de in de leden 6 
en 7 opgesomde verplichtingen niet of 
niet tijdig nakomt, en de uitvoering van 
de opdracht hierdoor vertraging op-
loopt, dan komen de daaruit voortvloei-
ende extra kosten en extra honoraria 
voor rekening van opdrachtgever. 

9. 
Het staat het NTJI vrij om derden in 
te schakelen bij de uitvoering van de 
opdracht. Opdrachtgever machtigt bij 
deze algemene voor-waarden het NTJI 
om eventuele algemene voorwaarden 
dan wel aansprakelijkheidsbeperkingen 
van derden namens de opdrachtgever 
te aanvaarden. 

10. 
Het staat opdrachtgever vrij om de 
opdracht op elk gewenst moment 
te beëindigen. 

11. 
Ingeval van beëindiging van 
de opdracht door opdrachtgever, is 
opdrachtgever verplicht de verschuldig-
de kosten, inclusief de kosten wegens 
de inschakeling van een derde en de 
gemaakte onkosten te betalen aan 
het NTJI.

12. 
Iedere aansprakelijkheid van het NTJI 
voor een tekortkoming van een derde 
is uitgesloten. De opdrachtgever heeft 
bij een tekortkoming van de derde 
derhalve alleen een rechtstreekse 
aanspraak op de derde, welke, indien 
overeengekomen, wordt beheerst 
door de voorwaarden die in het kader 
van dit artikel door het NTJI namens 
opdrachtgever zijn geaccepteerd.

13. 
Iedere aansprakelijkheid van het NTJI 
is steeds beperkt tot het bedrag dat in
het desbetreffende geval onder de 
terzake toepasselijke aansprakelijk-
heidsverzekering van het NTJI wordt 
uitbetaald, te vermeerderen met 
het bedrag van het eigen risico dat 
ingevolge de toepasselijke  
verzekeringsovereenkomst in het 
desbetreffende geval voor rekening 
van het NTJI komt.

14. 
Indien om welke reden dan ook geen
uitkering krachtens de in artikel 13
bedoelde verzekering mocht plaats-
vinden, is iedere aansprakelijkheid 
beperkt tot het door het NTJI in de
desbetreffende zaak in het 
desbetreffende jaar in  rekening 
gebrachte bedrag.

15. 
Iedere aanspraak op het NTJI vervalt 
indien de vordering tot vergoeding van 
schade niet binnen één jaar in rechte 
aanhangig is gemaakt, te rekenen vanaf 
de dag dat opdrachtgever redelijkerwijs 
bekend kon zijn met de feiten en 
omstandigheden waarop de aanspraak 
is gebaseerd. De aanspraak vervalt in 
ieder geval, indien de aanspraak ziet op 
een tekortkoming in een door het NTJI 
opgesteld schriftelijk advies, na één jaar 
na het uitbrengen van dat advies.

16. 
Schriftelijke adviezen zullen door 
opdrachtgever alleen worden aange-
wend althans gebruikt voor het doel 
zoals door de opdrachtgever bij het 
verstrekken van de opdracht is  
aangegeven. Het schriftelijke advies 
zal niet voor een ander doel worden 
aangewend, tenzij het NTJI hiermee 
schriftelijk heeft ingestemd.

17. 
Op basis van deze algemene voorwaar-
den vrijwaart opdrachtgever het 
NTJI tegen alle aanspraken van derden 
die op enige wijze verband houden 
met of voortvloeien uit de opdracht van 
opdrachtgever en/of de werkzaam-
heden die voor opdrachtgever zijn 
verricht.

18. 
De in deze algemene voorwaarden 
bedongen aansprakelijkheids-
beperkingen gelden niet ingeval de 
aansprakelijkheid is ontstaan door 
opzet of bewuste roekeloosheid van 
het NTJI en/of haar bestuur.

19. 
Tenzij anders is overeengekomen zal 
het honorarium van het NTJI worden 
berekend aan de hand van het aantal 
gewerkte uren vermenigvuldigd met 
de uurtarieven die jaarlijks door het 
NTJI worden vastgesteld. 

20. 
Het NTJI brengt de onkosten betaald 
door het NTJI ten behoeve van op-
drachtgever apart in rekening.

21. 
Alle bedragen zijn exclusief BTW en 
exclusief enige belasting, toeslag of 
vergelijkbare verhoging die op-
drachtgever of het NTJI op basis van 
toepasselijke regelgeving verplicht  
is te betalen of in rekening te brengen. 
De werkzaamheden worden in principe 
maandelijks in rekening gebracht met  
een betalingstermijn van 14 dagen. 
Opdrachtgever is niet bevoegd tot 
opschorting en/of verrekening van enig 
bedrag.

22. 
Deze algemene voorwaarden zijn in de 
Nederlandse, Turkse en Engelse taal 
opgesteld. Ingeval van geschil over 
inhoud of strekking van deze algemene 
voorwaarden, is de Nederlandse tekst 
bindend. 

23. 
De rechtsverhouding waarop deze 
algemene voorwaarden van toepassing 
zijn, wordt beheerst door Nederlands 
recht. Geschillen zullen worden beslecht 
door de Rechtbank te Den Haag. Indien 
het NTJI als eisende partij optreedt, 
is zij in afwijking hiervan bevoegd het 
geschil aanhangig te maken bij een 
andere bevoegde rechter.

Datum deponeren algemene 
voorwaarden vermelden, 
alsook onder welk KvK-kenmerk.

Disclaimer
Deze website bevat enkel algemene 
informatie. Hoewel het Juridisch 
Instituut Nederland Turkije de inhoud 
van deze website met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samenstelt, 
kan niet worden gegarandeerd dat de 
beschikbare informatie correct is 
althans volledig is en/of blijft. Er kunnen 
derhalve geen rechten worden ont-
leend aan de inhoud van deze website. 

Het Juridisch Instituut Nederland Turkije 
is niet aansprakelijk voor schade die 
zou kunnen ontstaan door onjuistheid 
of onvolledigheid van informatie op 
deze website. Indien u op deze website 
informatie tegenkomt waarvan u denkt 
dat die onjuist is, kunt u dat aan ons 
kenbaar maken via info@ntji.nl. 

Alle beelden, logo’s, teksten en 
andere inhoud op deze website worden 
beschermd door het auteursrecht en/
of andere rechten van intellectuele 
eigendom. Reproductie en/of gebruik 
is slechts toegestaan na schriftelijke 
toestemming van de rechthebbende(n).

Privacy
Het Juridisch Instituut Nederland 
Turkije respecteert de privacy van de 
bezoekers van deze website.

Gegevens die u ons via deze website 
verstrekt in het kader van een verzoek 
om informatie, of een verzoek om 
contact met u op te nemen, zullen 
wij verwerken om aan dat verzoek te 
voldoen. Wij bewaren die gegevens 
verder niet, tenzij u ons daar uitdrukke-
lijk toestemming voor hebt gegeven, 
en gebruiken deze ook niet voor een 
ander doel.

Wij verstrekken door u aan ons ver-
strekte gegevens niet aan derden, tenzij 
wij daar op grond van de wet of een 
rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.


