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Hugo Slootweg | legal support 

1. Mr. W.H. Slootweg drijft (o.a.) onder de naam 
Hugo Slootweg | legal support een eenmanszaak 
welke is ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel Den Haag onder nummer 59550449. 

 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 

op elke met Hugo Slootweg gesloten overeen-
komst of aan Hugo Slootweg verstrekte opdracht, 
ook op aanvullende opdrachten en vervolgop-
drachten. Ook alle (rechts)personen die door 
Hugo Slootweg bij een opdracht zijn ingescha-
keld kunnen op deze algemene voorwaarden een 
beroep doen. Een exemplaar van deze voor-
waarden kan worden geraadpleegd op en afge-
drukt en opgeslagen via www.hugoslootweg.nl. 

 
3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en 

uitgevoerd door Hugo Slootweg. Hugo Slootweg 
is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht 
derden in te schakelen. Inschakeling van derden 
gebeurt in overleg met de opdrachtgever, tenzij 
dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Hugo Slootweg 
mag namens of ten laste van de opdrachtgever 
aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden 
aanvaarden. Hugo Slootweg is niet aansprakelijk 
voor enig handelen of nalaten van derden.  

 
4. Tijdens de uitvoering van een opdracht die niet 

op het kantoor van de opdrachtgever wordt uit-
gevoerd verstrekt Hugo Slootweg aan de op-
drachtgever kopieën of digitale scans van alle 
correspondentie en documenten. Na beëindiging 
van de opdracht bewaart Hugo Slootweg het ten 
behoeve van de opdracht aangehouden (digitale) 
dossier gedurende 10 jaar, waarna het zonder 
nadere aankondiging wordt vernietigd. 

 
5. Hugo Slootweg verricht de afgesproken werk-

zaamheden tegen een vooraf met de opdracht-
gever afgesproken vergoeding. De opdrachtge-
ver ontvangt maandelijks achteraf een factuur 
voor de overeengekomen vergoeding en de ge-
maakte kosten die niet in die vergoeding zijn in-
begrepen, vermeerderd met de eventueel daar-
over verschuldigde omzetbelasting. Die factuur 
dient binnen de vermelde betalingstermijn volle-
dig te zijn bijgeschreven op de bankrekening van 
Hugo Slootweg. Als dat niet het geval is, is de 
opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling 
in verzuim en wordt de factuur verhoogd met de 
wettelijke (handels)rente. Indien de opdrachtge-
ver ook na een aanmaning niet tijdig of volledig 
betaalt zijn (buiten)gerechtelijke incasso- en ad-
ministratiekosten verschuldigd. Als een factuur 

niet binnen de betalingstermijn is betaald, mag 
Hugo Slootweg de werkzaamheden opschorten.  

 
6. Hugo Slootweg kan voor de communicatie met 

de opdrachtgever gebruikmaken van e-mail of 
andere elektronische middelen. Hugo Slootweg 
gebruikt daarbij personal computers, tablets en 
smartphones. Hugo Slootweg en de opdrachtge-
ver zorgen indien mogelijk voor standaard virus-
beveiliging op de door hen gebruikte apparatuur. 
Hugo Slootweg en de opdrachtgever zijn jegens 
elkaar niet aansprakelijk voor eventuele schade 
die het gevolg is van de verzending van virussen 
en/of andere onregelmatigheden in deze elektro-
nische communicatie of voor niet of onvolledig 
ontvangen berichten. 

 
7. Hugo Slootweg heeft een beroepsaansprakelijk-

heidsverzekering afgesloten. De aansprakelijk-
heid van Hugo Slootweg is beperkt tot het bedrag 
dat door die verzekering wordt uitbetaald, ver-
meerderd met het eigen risico dat volgens de po-
lisvoorwaarden voor rekening van Hugo Sloot-
weg komt. Op verzoek toont Hugo Slootweg aan 
de opdrachtgever een bewijs van deze verzeke-
ring en de polisvoorwaarden. Als de beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering - om welke reden 
dan ook - niet uitkeert, is de aansprakelijkheid 
van Hugo Slootweg beperkt tot het factuurbedrag 
dat door de opdrachtgever in verband met de 
opdracht is voldaan, tot een maximum van 
€ 10.000,-. Een aanspraak vervalt indien Hugo 
Slootweg niet binnen een jaar na de ontdekking 
van een gebeurtenis of omstandigheid die aan-
leiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, 
van die aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. 
Deze termijn van twaalf maanden geldt als be-
kwame tijd in de zin van artikel 6:89 BW. 

 
8. Hugo Slootweg en de opdrachtgever kunnen de 

overeenkomst op ieder moment tussentijds be-
eindigen door middel van opzegging. In geval 
van opzegging moet de opdrachtgever de tot het 
moment van de opzegging verrichte werkzaam-
heden conform de afgesproken prijs betalen. 

 
9. De rechtsverhouding tussen Hugo Slootweg en 

de opdrachtgever wordt beheerst door Neder-
lands recht.  Geschillen tussen Hugo Slootweg 
en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden 
behandeld door de bevoegde rechter te Den 
Haag. Hugo Slootweg mag een geschil ook voor-
leggen aan een zonder dit beding bevoegde 
rechter. 


