
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING DE LETSELSCHADE RAAD 

 

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de aangegeven betekenis 

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

Gebruiker:    Stichting De Letselschade Raad, Bezuidenhoutseweg 60, 

     2594 AW, ‘s-Gravenhage 

Opdrachtgever/opdrachtnemer: De wederpartij van De Letselschade Raad 

Overeenkomst:   De overeenkomst tot het verlenen of inhuren van  

     diensten      

                                                           

Artikel 2 Toepasselijkheid 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, 

inschrijvingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd waarop De 

Letselschade Raad deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

b. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De 

Letselschade Raad, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld. 

c. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

d. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of 

opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst 

a. Alle opdrachten aan De Letselschade Raad, worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 

en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Letselschade Raad, ook indien 

het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon 

verbonden aan De Letselschade Raad wordt uitgevoerd. 

b. De Letselschade Raad zal bij het inschakelen van derden overleggen met de opdrachtgever en 

in ieder geval bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  

 

Artikel 4 Opzegging en annulering 

a. Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van de 

overeengekomen opzegtermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze opzegging 

dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren. 

b. Bij opzegging is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe 

verrichte werkzaamheden. 



 

 

c. Indien een opdracht met een overeengekomen vaste opdrachtprijs wordt geannuleerd door 

opdrachtgever, heeft De Letselschade Raad recht op 100% van de overeengekomen 

opdrachtprijs. 

 

Artikel 5  Betaling 

a. Betaling door opdrachtgever van de aan De Letselschade Raad verschuldigde bedragen dient, 

zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden 

binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. 

b. Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn van 30 dagen heeft betaald, is 

opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is De Letselschade Raad gerechtigd om vanaf dat 

moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. 

c. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 30 dagen heeft betaald, is opdrachtgever 

gehouden tot vergoeding van alle door De Letselschade Raad gemaakte gerechtelijke en 

buitengerechtelijke (incasso)kosten. 

 

Artikel 6 Verwerking persoonsgegevens 

a. Voor zover De Letselschade Raad in het kader van de uitvoering van de overeenkomst 

persoonsgegevens voor opdrachtgever verwerkt, wordt De Letselschade Raad als bewerker in 

de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) aangemerkt. De Letselschade Raad is 

niet gerechtigd om op enig moment de persoonsgegevens die hij ter beschikking krijgt op 

enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de 

overeenkomst, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 

b. Voor zover opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met De 

Letselschade Raad persoonsgegevens voor De Letselschade Raad verwerkt, wordt 

opdrachtnemer als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 

aangemerkt. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om op enig moment de persoonsgegevens die 

hij ter beschikking krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken 

dan voor de uitvoering van de overeenkomst, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

a. Iedere aansprakelijkheid van De Letselschade Raad is beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 

eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om 

welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is 

iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door De Letselschade Raad in de desbetreffende zaak 

in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 10.000,00. 

b. De Letselschade Raad is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden als bedoeld in 

artikel 3b. 



 

 

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen 

a. De rechtsverhouding tussen De Letselschade Raad en de opdrachtgever/opdrachtnemer 

alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. 

b. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Stichting De Letselschade Raad: 

www.deletselschaderaad.nl. 


