
Productvoorwaarden 

 
Wat houdt de dienstverlening van Goedkopejurist.nl in? 

Hieronder lees je per oplossing wat de dienstverlening van Goedkopejurist.nl betekent. Op de 
dienstverlening van Goedkopejurist.nl zijn algemene voorwaarden van toepassing waarop je bij het 
bestellen akkoord dient te geven en die voorts hier kunnen worden geraadpleegd.  

In de e-mailbevestiging die je na betaling van Goedkopejurist.nl hebt ontvangen, zie je welke 
oplossing(en) je bij ons hebt gekocht. 

Beoordeling rechtspositie  

Goedkopejurist.nl analyseert jouw probleem op basis van de stukken die je ons hebt gegeven. 

Vervolgens bepaalt Goedkopejurist.nl je juridische positie en geeft je een schriftelijk advies.  

Bij dit product is in het kader van de intake een Skypegesprek of telefonisch gesprek inbegrepen. 

Liever een face-to-facegesprek? Dan ben je van harte welkom bij ons op kantoor voor een persoonlijk 

gesprek. Daarvoor doet Goedkopejurist.nl je een passend aanbod.  

Documenten opstellen, controleren en aanpassen (controleren, inclusief heldere rapportage, opstellen 
met heldere toelichting en inclusief één revisieronde, controleren en aanpassen, onze rapportage 
helemaal in uw contract aangepast) 

Voor het opstellen van documenten is de prijs altijd all-in. De overeengekomen prijs is voor het 

product document controleren en / of aanpassen gebaseerd op Nederlandse documenten van niet meer 

dan zes pagina’s, in een gebruikelijk, leesbaar lettertype (bijvoorbeeld Times New Roman 11). Indien 

er meer pagina’s gecontroleerd moeten worden is een aanvullend tarief van € 50 per pagina 

verschuldigd. Indien er meer pagina’s opgesteld of aangepast moeten worden is een aanvullend tarief 

van € 75 per pagina verschuldigd. Consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf zal Goedkopejurist.nl een passend aanbod doen. Vertalingen zijn op aanvraag mogelijk. 

Opstellen 

De jurist bespreekt jouw wensen met je, eventueel aan de hand van een vragenlijst en stelt aan de 
hand daarvan een document op. Je ontvangt een concept en als het nodig is worden hier nog 
aanpassingen op gemaakt. Als je akkoord bent met het concept, ontvang je het uiteindelijke document 
per e-mail. 

Controleren 

De jurist controleert jouw document en legt je uit wat de gevolgen zijn door middel van de 
stoplichtmethode. Je ontvangt een schriftelijk advies met daarin eventuele verbeterpunten. 

Controleren en aanpassen 

De jurist controleert jouw document, legt je uit wat de gevolgen zijn, draagt eventuele 
verbeterpunten aan en past het document aan. Als je akkoord bent met het concept, ontvang je het 
uiteindelijke document per e-mail. 

Onderhandelen (na beoordeling rechtspositie of in combinatie met)  

Je krijgt juridische bijstand van Goedkopejurist.nl in het geschil waarin je betrokken bent geraakt. We 

bestuderen de stukken die je hebt aangeleverd en overleggen met je. Namens jou treden we in contact 

met je wederpartij, telefonisch en per post, om te onderhandelen  

Als je wilt, kun je zelf onderhandelen met de tegenpartij en verleent Goedkopejurist.nl alleen op de 

achtergrond juridische bijstand. De bijstand van Goedkopejurist.nl stopt in de volgende gevallen: 



Je bent gedaagde 

De juridische bijstand van Goedkopejurist.nl stopt als je wederpartij het 

geschil voorlegt aan een rechter. 

Je bent eiser 

De juridische bijstand van Goedkopejurist.nl stopt als duidelijk wordt dat het buitengerechtelijke 

traject geen redelijke kans van slagen meer heeft. Bijvoorbeeld als duidelijk wordt dat je wederpartij 

geen gehoor zal geven aan jouw eis(en) zonder dat je een rechter inschakelt. Onder ‘rechter’ verstaan 

we trouwens ook andere scheidsrechterlijke instanties. Bijvoorbeeld een geschillen- of 

arbitragecommissie. 

De ervaring leert dat er gemiddeld drie onderhandelingsrondes nodig zijn voordat het gewenste 

resultaat is bereikt. Of voordat duidelijk is dat de onderhandeling geen effect heeft. Er zijn maximaal 

vier onderhandelingsrondes. Daarna kun je eventueel opnieuw het product ‘onderhandelen’ afnemen. 

Procederen bij de (kanton- of bestuurs)rechter (na beoordelen rechtspositie en / of onderhandelen) 

Als het succesvol afronden van een onderhandeling niet mogelijk blijkt, zal een procedure opgestart 

kunnen worden. Uw jurist zal hierbij een dagvaarding of beroepschrift opstellen, aan de hand van de 

door u aan te leveren stukken.  

Deze dagvaarding zal door de deurwaarder worden betekend en bij de rechter worden aangebracht. De 

wederpartij krijgt dan de gelegenheid om (schriftelijk) te reageren, soms met een tegenvordering. In de 

meeste gevallen zal er een zitting komen, waar uw jurist bij aanwezig is. Daarna wijst de rechter een 

vonnis, of bepaalt dat er bijvoorbeeld een getuigenverhoor nodig is. Hierna wordt de zaak afgerond. 

Als u het niet eens bent met de uitslag van het vonnis, kunt u meestal in hoger beroep gaan.* 

* genoemde prijzen gelden tot en met de zitting en het beoordelen van de uitspraak en zijn exclusief 

bijkomende kosten zoals deurwaarderskosten, griffierechten, mogelijke proceskostenveroordeling, 

deskundigenberichten, reiskosten, deponeringskosten. Indien na de zitting blijkt dat extra 

proceshandelingen nodig zijn, doet Goedkopejurist.nl u hiervoor een passend aanbod. 

 

Overige informatie 

Bedenktijd 

Koop je een Goedkopejurist.nl-product als consument, niet handelend in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf, dan heb je veertien dagen bedenktijd. Binnen die veertien dagen kun je je aankoop 

kosteloos annuleren. Doe je dit nadat je onze diensten al hebt gebruikt, dan ben je een vergoeding 

schuldig voor de diensten die Goedkopejurist.nl tot dat moment voor je heeft uitgevoerd. Deze 

vergoeding stellen we vast aan de hand van de diensten die Goedkopejurist.nl tot dat moment voor je 

heeft uitgevoerd, in verhouding tot het totaalbedrag. Zijn de veertien dagen bedenktijd voorbij, dan 

heb je geen aanspraak meer op terugbetaling van het bedrag datje hebt betaald. 

Gefinancierde rechtsbijstand en verplichte procesvertegenwoordiging 

Goedkopejurist.nl behandelt geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand en doet geen nader 

onderzoek naar de vraag of je hiervoor in aanmerking komt. 

Wij wijzen erop dat ingeval je in aanmerking zou komen voor gefinancierde rechtsbijstand in de 

onderhavige kwestie, dit met zich meebrengt dat je de werkzaamheden bij een advocatenkantoor tegen 

een aanzienlijk lager honorarium (namelijk in beginsel uitsluitend de "eigen bijdrage") kunt laten 

verrichten. Zie ook www.rvr.org voor nadere informatie. In het geval dat daar behoefte toe bestaat, 

kunnen wij je een advocatenkantoor aanbevelen. 

http://www.rvr.org/


Goedkopejurist.nl behandelt geen zaken waarvoor procesvertegenwoordiging door een advocaat 

verplicht is. In het geval dat voor jouw zaak een advocaat verplicht is, kunnen wij je een 

advocatenkantoor aanbevelen. 

Onze prijzen zijn inclusief btw, tenzij jij als klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 

(ondernemer) en de btw verrekend kan worden. Dan is de prijs gewoon exclusief btw. 

Indien na afname van een product blijkt dat een klant die handelt in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf ten onrechte een particulier product heeft aangeschaft, zal de btw alsnog in rekening worden 

gebracht. 

Wat verwachten wij van jou? 

Goedkopejurist.nl houdt je op tijd op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Van jou verwachten 

we dat je op tijd alle informatie verstrekt die van belang kan zijn om je dossier goed te behandelen. 

Mocht je prijs stellen op dienstverlening anders dan tegen een vaste prijs, kunnen wij je van dienst zijn 

op basis van ons uurtarief van € 150 per uur. 


