Algemene voorwaarden BOOKMEESTERS versie 1 d.d. 23-01-2019
1. Definities
1.1. BOOKMEESTERS is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Gerechtsdeurwaarderskantoor Willems B.V (ingeschreven in het
handelsregister (KvK) onder nummer 30165566,
1.2. BOOKMEESTERS richt zich op het inrichten en vermarkten van een zoekportaal voor
juridische bijstand door een Advocaat en/of Mediator (Hierna “Portaal”).
1.3. In deze algemene voorwaarden wordt beschreven onder welke voorwaarden
BOOKMEESTERS een overeenkomst aangaat met de advocaat/mediator die zich via het
Portaal wenst aan te bieden om zo in contact te komen met personen danwel
ondernemingen die op zoek zijn naar een juridische oplossing. Deze algemene
voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen BOOKMEESTERS en de
Advocaat/Mediator en zijn ook van toepassing op de werkzaamheden door medewerkers
van BOOKMEESTERS en/of personen/partijen die door BOOKMEESTERS zijn ingeschakeld.
1.4. Deze algemene voorwaarden hebben uitdrukkelijk geen betrekking op de relatie tussen de
Advocaat/Mediator en personen dan wel ondernemingen die op zoek zijn naar een
juridische oplossing. De Advocaat/Mediator dient op eigen verantwoordelijkheid tot
afspraken dan wel overeenkomsten te komen met potentiële klanten die via
BOOKMEESTERS binnenkomen.
1.5. Als één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigbaar blijkt
te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.
1.6. Voor het doorvoeren van wijzigingen in deze algemene voorwaarden is BOOKMEESTERS
bevoegd.
2. De overeenkomst
2.1. De overeenkomst tussen BOOKMEESTERS en de Advocaat/Mediator komt tot stand op het
moment dat de Advocaat/Mediator
2.1.1. Zichzelf registreert via www.bookmeesters.com en hierbij verklaard akkoord te zijn
met deze algemene voorwaarden.
2.1.2. Vanuit BOOKMEESTERS de overeenkomst wordt bevestigd door toegang te
verschaffen tot het portaal met betrekking tot een abonnement.
2.2. De overeenkomst bestaat uit de volgende zaken:
2.2.1. een inschrijvingsbevestiging
2.2.2. deze algemene voorwaarden
2.2.3. Eventuele aanvullende afspraken die BOOKMEESTERS met de Advocaat/Mediator
maakt en schriftelijk worden vastgelegd (fysiek/digitaal).
3. Dienstverlening
3.1. De dienstverlening van BOOKMEESTERS heeft betrekking op beheren van het Portaal en
het verschaffen van toegang aan de Advocaat/Mediator waarmee een overeenkomst tot
stand is gekomen.
3.2. BOOKMEESTERS faciliteert alleen, geeft zelf juridisch advies en is niet gebonden aan
gedragsregels.
3.3. BOOKMEESTERS heeft het recht haar dienstverlening, de invulling en inrichting van het
Portaal + Website en de Overeenkomst te wijzigen. Indien de door BOOKMEESTERS
gewenste wijzigingen van invloed zijn op de Advocaat zal BOOKMEESTERS de Advocaat
daarvan op de hoogte stellen.
4. Profiel
4.1. BOOKMEESTERS heeft niet de plicht om de informatie die de Advocaat/Mediator op
zijn/haar profiel vermeld te toetsen. De Advocaat/Mediator is verantwoordelijk voor
hetgeen op zijn/haar profiel gepubliceerd staat.
4.2. BOOKMEESTERS behoudt zich het recht voor om de door de Advocaat verstrekte gegevens
en/of informatie aan te passen. Indien dit het geval is zal BOOKMEESTERS de
Advocaat/Mediator hierover informeren.

5. Termijn en opzegging
5.1. De tussen BOOKMEESTERS en de Advocaat gesloten overeenkomst wordt gesloten voor
een periode van één (1) jaar. Gedurende deze periode heeft de advocaat/mediator het
recht om gebruik te maken van het portaal.
5.2. Na deze periode (van één (1) jaar) wordt het Abonnement automatisch verlengd voor
opnieuw een periode van één (1) jaar, tenzij schriftelijk (e-mail) is opgezegd. De geldende
opzegtermijn hierbij is één (1) maand.
5.3. Opzeggen dient te worden gedaan via het e-mailadres info@bookmeesters.com.
5.4. Als de overeenkomst met BOOKMEESTERS tussentijds wordt opgezegd, heeft de
advocaat/mediator toegang tot het portaal tot de einddatum van de overeenkomst.
5.5. BOOKMEESTERS is bevoegd de overeenkomst met de Advocaat/mediator op te zeggen en
hem/haar te ontsluiten van het portaal. Indien de reden niet te verwijten is aan de
advocaat/mediator vindt restitutie plaats van de nog te verstrijken periode.
6. Kosten en facturatie
6.1. De advocaat/mediator is kosten verschuldigd voor het gebruik van het portaal en dient dit
vooraf aan BOOKMEESTERS te betalen via de door BOOKMEESTERS geboden
mogelijkheden.
6.2. De kosten voor het gebruik van BOOKMEESTERS zijn € 35,- per maand per
advocaat/mediator.
6.3. BOOKMEESTERS heeft het recht de tarieven aan te passen. Indien er een aanpassing
plaatsvindt zal BOOKMEESTERS dit schriftelijk (per e-mail) aan de gebruikers van het
portaal laten weten.
6.4. Het staat BOOKMEESTERS vrij om nieuwe gebruikers in het kader van promotie een
korting toe te zeggen. Deze korting vervalt automatisch na de periode van de
overeenkomst.
6.5. Indien de advocaat/mediator op basis van een factuur wenst te betalen geldt er een
betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien er niet tijdig wordt betaald wordt
eenmalig een herinnering verzonden (termijn van 14 dagen). Indien hier niet aan wordt
voldaan, verkeert de Advocaat/mediator in verzuim. Op dat moment heeft
BOOKMEESTERS recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de Staffel
Buitengerechtelijke Incassokosten (minimaal € 40,00). Ook maakt BOOKMEESTERS vanaf
dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
6.6. Indien de overeenkomst conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden niet wordt
opgezegd en(stilzwijgend) wordt verlengd voor de periode van een jaar, is de
Advocaat/mediator voor deze nieuwe periode opnieuw het geldende tarief verschuldigd.
7. Geheimhouding en eigendom
7.1. Alle informatie, tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven dat de informatie gedeeld mag
worden, die door BOOKMEESTERS aan de Advocaat/mediator wordt verstrekt is
vertrouwelijk.
7.2. Alle websites, flyers, afbeeldingen, marketing uitingen en alle andere zaken van
BOOKMEESTERS zijn het intellectueel eigendom van BOOKMEESTERS en komen derhalve
volledig en uitsluitend aan BOOKMEESTERS toe.
8. Aansprakelijkheid
8.1. Indien er sprake is van aansprakelijkheid door BOOKMEESTERS overschrijd de
aansprakelijkheid nooit het bedrag van de overeenkomst met betrekking tot de dan
geldende periode van één (1) jaar. Daarnaast is de aansprakelijkheid van BOOKMEESTERS
is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de door haar afgesloten verzekering.
8.2. BOOKMEESTERS is op geen enkele manier verantwoordelijk dus ook niet aansprakelijk
voor de diensten die de advocaat/mediator levert aan hem/haar die via BOOKMEESTERS
een overeenkomst met de advocaat/mediator is aangegaan. Indien blijkt dat de
advocaat/mediator het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de
gedragsregels) achterwege laat staat het BOOKMEESTERS vrij om de overeenkomst per
direct op te zeggen zonder dat (een gedeelte) van de kosten dient te worden
gerestitueerd.
8.3. BOOKMEESTERS heeft geen verplichting met betrekking tot het aantal opdrachten een
advocaat/mediator kan verwachten. Er is slechts sprake van een inspanningsverplichting.

8.4. BOOKMEESTERS is niet verplicht om eventuele gebruikers van het portaal te screenen.
BOOKMEESTERS is niet aansprakelijk voor eventuele (indirecte) schade die ontstaat door
de consument/ondernemer die via BOOKMEESTERS in contact komt met de
advocaat/mediator. Hieronder wordt niet uitsluitend maar meer speciaal bedoelt:
gevolgschade, winstderving, oplichting, immateriële schade, vermogensschade en
letselschade.
8.5. Wanneer er sprake is van eventuele schade en aansprakelijkheid voortvloeiende uit de
werkzaamheden van de advocaat/mediator in een via BOOKMEESTERS ontvangen
opdracht, is de advocaat/mediator verplicht BOOKMEESTERS hiervan te vrijwaren.
9. Overmacht
9.1. Een eventuele vertraging of tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen
BOOKMEESTERS en de Advocaat/mediator kan niet aan BOOKMEESTERS worden
toegerekend indien dit voortvloeit uit een situatie van overmacht.
9.2. Ten tijde van een overmacht situatie is BOOKMEESTERS gerechtigd om haar
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
9.3. Onder overmacht dient in ieder geval te worden verstaan een storing, bug, virus, hack of
andere soortgelijke problemen in het portaal.
10. Recht en Bevoegdheid
10.1. Op een overeenkomst tussen BOOKMEESTERS en een advocaat/mediator is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
10.2. Mocht er een geschil ontstaan tussen BOOKMEESTERS en de Advocaat waar partijen
onderling niet uitkomen, dan dient het geschil uitsluitend te worden voorgelegd aan de
Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

