Algemene voorwaarden Responsa.nl
1.

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op
alle overeenkomsten tussen Red Solutions (tevens handelend onder de naam
Responsa.nl)
(“Opdrachtnemer”)
en
de
(betreffende)
opdrachtgever
(“Opdrachtgever”), alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in
verband daarmee. Deze Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing op
iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik
van de website www.responsa.nl en alle sub-pagina’s daarvan (“Responsa.nl”).

2.

Opdrachtnemer heeft Responsa.nl met zorg samengesteld. Desalniettemin staat
Opdrachtnemer er niet voor in dat de advocaten c.q. advocatenkantoren die een
melding hebben op Responsa.nl, dan wel de informatie, applicaties en overige
voorzieningen van Responsa.nl, geschikt is/zijn voor het doel, waarvoor de
bezoeker van Responsa.nl deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan
Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt.

3.

Alle (juridisch) adviseurs die middels Responsa.nl te vinden, dan wel te raadplegen,
zijn (“Adviseurs”) oefenen hun werkzaamheden onafhankelijk van Opdrachtnemer
uit. Opdrachtnemer is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk (voor enige
directe of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie) voor enig
doen of nalaten van deze Adviseurs.

4.

Aan de aangeboden informatie op Responsa.nl kunnen geen rechten worden
ontleend.

5.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig doen of nalaten van een bezoeker
van Responsa.nl dan wel een Opdrachtgever, dat het gevolg is van het gebruik van
enige informatie, applicatie of overige voorziening van Responsa.nl.

6.

Indien Opdrachtgever wenst te adverteren op Responsa.nl door middel van een
premium membership (“Premium Membership”), dan wordt de overeenkomst in
dat kader tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (“Overeenkomst”) aangegaan
voor de betreffende periode die door Opdrachtgever is aangegeven.

7.

Deze Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur als de
reeds bestaande Overeenkomst, tenzij één van de partijen de Overeenkomst
voorafgaand aan de verlenging tijdig heeft opgezegd.

8.

De opzegging als bedoeld in artikel 7 dient per e-mail te worden verzonden aan
info@responsa.nl.

9.

Voor de opzegging als bedoeld in artikel 7 en 8 dient een opzegtermijn van
minimaal twee weken in acht te worden genomen, voorafgaand aan het eindigen
van de desbetreffende periode waarvoor de Overeenkomst - op dat moment - is
aangegaan (“Betreffende Overeenkomst”).

10.

Het Premium Membership kan ervoor zorgen dat Opdrachtgever beter vindbaar op
het internet is. Het garandeert echter geenszins dat rechtzoekenden op Responsa.nl
daadwerkelijk op welke manier en in welk verband dan ook contact opnemen met
Opdrachtgever.

11.

Opdrachtnemer tracht te bewerkstelligen dat Responsa.nl zo veel mogelijk online is.
Het kan echter voorkomen dat Responsa.nl down of offline is. Hiervoor is
Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

12.

Mocht Opdrachtnemer desalniettemin, in welk geval dan ook, ten aanzien/opzichte
van Opdrachtgevers die een Premium Membership hebben aansprakelijk zijn, dan is
de aansprakelijkheid beperkt tot (maximaal) de hoogte van het factuurbedrag dat
Opdrachtnemer in rekening heeft gebracht voor de Betreffende Overeenkomst.

13.

De aansprakelijkheid, in welk geval dan ook, van Opdrachtnemer ten
aanzien/opzichte van Opdrachtgevers die gratis gebruik maken van de informatie,
applicaties en voorzieningen van Responsa.nl of bezoekers van Responsa.nl die
gratis gebruik maken van de informatie, applicaties en voorzieningen van
Responsa.nl is (derhalve) geheel uitgesloten.

14.

Alle aanspraken en vorderingsrechten jegens Opdrachtnemer vervallen twaalf
maanden na de gebeurtenis (waaronder tevens dient te worden verstaan een
nalaten) waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor
Opdrachtnemer aansprakelijk is.

15.

Betaling dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden voldaan.

16.

Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op enig moment te
wijzigen.

