Algemene Voorwaarden Rechtspraak.nu
Rechtspraak.nu is een onderdeel van Rechtspraak.nu B.V. (KvK nummer: 60689161)
Adres: Hoofdstraat 14 a, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg
E-mail:info@rechtspraak.nu

Algemene voorwaarden: Melder
Definities:
Melder: de natuurlijke of rechtspersoon op wiens verzoek op de website van Rechtspraak.nu een juridische
kwestie wordt geplaatst waar hij een Haalbaarheidstoets over uit wil laten voeren en/of een Juridische
procedure over zou willen voeren en waar hij door middel van crowdfunding de benodigde gelden voor wil
ophalen.
Donateur: de natuurlijke of rechtspersoon, die door middel van een financiële donatie het uitvoeren van de
Haalbaarheidstoets dan wel het starten van de Juridische procedure mogelijk wil maken.
ARAG: ARAG Legal Services B.V. kantoorhoudende te (3833 AN) Leusden aan de Kastanjelaan nr. 2.
Haalbaarheidstoets: Het door ARAG onderzoeken van de haalbaarheid in rechte van een gemelde
juridische kwestie.
Juridische procedure: Het voeren van een civiele procedure in eerste aanleg door ARAG, dan wel de eerst
volgende stap in een bestuursrechtelijke procedure door ARAG.
Overige juridische werkzaamheden: Het verrichten van werkzaamheden door ARAG bestaande uit
corresponderen en onderhandelen met de wederpartij, zonder het voeren van een civiele procedure in
eerste aanleg, dan wel de eerst volgende stap in een bestuursrechtelijke procedure.

Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Rechtspraak.nu en de
Melder en eveneens op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
2. Rechtspraak.nu mag deze algemene voorwaarden te allen tijden eenzijdig wijzigen indien
omstandigheden of wetswijzigingen dat vereisen. Wanneer er sprake is van een nieuwe versie van
de algemene voorwaarden dan zal hiervan melding worden gemaakt op de website en zal de nieuwe
versie op de website beschikbaar zijn. De nieuwe versie zal dan van toepassing zijn op nieuw
gesloten overeenkomsten tussen Rechtspraak.nu en de Melder en eveneens op alle
overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
3. Indien men zowel Melder, als Donateur is zijn zowel de voorwaarden die gelden voor de Melder,
alsmede die gelden voor de Donateur van toepassing.
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Dienstverlening Rechtspraak.nu
4. Rechtspraak.nu is een crowdfundingplatform voor rechtzoekenden. Voor rechtzoekenden biedt
Rechtspraak.nu de mogelijkheid om via crowdfunding geld in te zamelen voor het uitvoeren van een
Haalbaarheidstoets en/of het voeren van een Juridische procedure en/of het verrichten van Overige
juridische werkzaamheden.
5. De werkwijze is als volgt: Een natuurlijke, dan wel rechtspersoon meldt via de website een juridische
kwestie, waar hij een Haalbaarheidstoets over uit wil laten voeren en/of een Juridische procedure
over zou willen voeren. Voormelde persoon heeft eveneens de mogelijkheid een juridische kwestie
te melden waarbij de persoon wenst dat er slechts met een wederpartij gecorrespondeerd en
onderhandeld wordt en niet zal worden geprocedeerd. ARAG zal vervolgens bepalen of de kwestie
geschikt is om op de website geplaatst te worden. Indien de kwestie geschikt is, zal deze op de
website geplaatst worden, waarna de Melder kan starten met het werven van donaties door middel
van crowdfunding. De hoogte van het benodigde bedrag zal eenzijdig worden vastgesteld door
Rechtspraak.nu. Nadat het benodigde bedrag is ingezameld zal ARAG de Haalbaarheidstoets
uitvoeren, dan wel de Juridische procedure voeren, dan wel de Overige juridische werkzaamheden
gaan verrichten.
6. Rechtspraak.nu zal geen juridisch advies verstrekken en is geen partij bij de overeenkomst tussen
de Melder en ARAG. Rechtspraak.nu is niet verantwoordelijk voor de te leveren kwaliteit door ARAG.
Aanmelden van juridische kwestie
7. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen op de website van Rechtspraak.nu een juridische
kwestie aanmelden. Voor het kunnen aanmelden van een juridische kwestie is het noodzakelijk dat
een account word aangemaakt. Op de website Rechtspraak.nu staat beschreven op welke wijze een
account moet worden aangemaakt.
8. Nadat het account is aangemaakt, zal Rechtspraak.nu in het meldingsformulier verzoeken om een
uitgebreide beschrijving van de juridische kwestie.
9. Voor het melden van een juridische kwestie via het meldingsformulier brengt Rechtspraak.nu een
bedrag ad € 50,- in rekening aan administratiekosten. Voormeld bedrag kan nimmer door de Melder
worden teruggevorderd.
10. Nadat de betaling van de Melder is ontvangen, zal Rechtspraak.nu binnen 48 uren telefonisch met
de Melder contact opnemen en berichten of de kwestie geschikt is om op de website van
Rechtspraak.nu te plaatsen.
11. Zowel Rechtspraak.nu, als ARAG behoudt zich het recht voor om juridische kwesties die worden
aangemeld niet te plaatsen op de website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van
de Melder op schadevergoeding. Rechtspraak.nu zal de Melder hiervan per e-mail op de hoogte
stellen en de beslissing toelichten.
De plaatsing van het geschil op de website
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12. Indien de juridische kwestie geschikt is om op de website te plaatsen, dan zal aan de Melder worden
verzocht om de benodigde documentatie aan Rechtspraak.nu toe te zenden.
13. Na ontvangst van de betreffende documentatie zal door Rechtspraak.nu aan de Melder worden
bericht welk bedrag benodigd zal zijn voor het uitvoeren van de Haalbaarheidstoets, dan wel welk
bedrag benodigd zal zijn voor het voeren van een Juridische procedure, dan wel de Overige
juridische werkzaamheden.
14. Bij het bepalen van de hoogte het benodigde bedrag zal in het geval van een te voeren civiele
procedure in eerste aanleg, dan wel de eerst volgende stap in een bestuursrechtelijke procedure,
rekening worden gehouden met de door de Melder te betalen proceskosten, indien deze in het
ongelijk zal worden gesteld.
15. De hoogte van het benodigde bedrag zal eenzijdig worden vastgesteld door Rechtspraak.nu.
16. Van het benodigde bedrag zal een fee van 20% aan Rechtspraak.nu toekomen, onder meer ter
vergoeding van de administratiekosten en de kosten voor het onderhoud van de website. Bij de
bepaling van de hoogte van het benodigde bedrag zal derhalve rekening gehouden worden met de
verschuldigdheid van deze fee. Bijvoorbeeld: indien de kosten voor het uitvoeren van een Juridische
procedure worden vastgesteld op € 5.000,- dan zal het benodigde bedrag worden vastgesteld op €
6000,-, te weten € 5.000 + 20% van € 5.000,-.
17. Voorts zal in samenspraak tussen de Melder en Rechtspraak.nu een termijn worden bepaald,
waarbinnen het benodigde bedrag zal moeten worden opgehaald.
18. Wanneer het juridische geschil op de website geplaatst is, kan de Melder aanvangen met het
inzamelen van gelden via de website ter financiering voor het uitvoeren van de Haalbaarheidstoets,
het voeren van een Juridische procedure, dan wel het verrichten van Overige juridische
werkzaamheden.
Tegenvordering
19. Rechtspraak.nu waarschuwt de Melder, dat de in rechte betrokken wederpartij de mogelijkheid heeft
om een tegenvordering in te stellen. Indien de tegenvordering van de wederpartij wordt toegewezen,
dan zal de Melder gehouden zijn deze vordering te voldoen. Met een eventuele tegenvordering zal
geen rekening worden gehouden bij de bepaling van het benodigde bedrag.
Gedragsregels
20. Op de website van Rechtspraak.nu kan de Melder door middel van tekst, video en ander
beeldmateriaal zijn juridische kwestie presenteren. De Melder kan eveneens updates plaatsen.
21. De Melder dient zelf tekst- en videomateriaal aan te leveren om de juridische kwestie te presenteren
op de website. Rechtspraak.nu zal de aangeboden tekst en het aangeboden videomateriaal
plaatsen en voert de eindredactie. De Melder is er zelf voor verantwoordelijk dat het aangeboden
materiaal geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
22. Rechtspraak.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van een
inbreuk op een recht van intellectueel eigendom door een Melder.
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23. Rechtspraak.nu behoudt zich het recht voor om geplaatste content op de website te verwijderen,
indien deze naar het oordeel van Rechtspraak.nu schadelijk is voor de reputatie of doelstellingen
van Rechtspraak.nu.
24. De Melder vrijwaart Rechtspraak.nu volledig van alle mogelijke claims van derden op enige wijze
voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op de website,
waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende
informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
25. De Melder heeft zich te conformeren naar de regels van Rechtspraak.nu en staat er voor in dat hij
met zijn geplaatste informatie de goede naam en de belangen van Rechtspraak.nu niet zal schaden.
Rechtspraak.nu is niet aansprakelijk voor de inhoud van door de Melder, dan wel Donateurs
geplaatste informatie, maar zal onmiskenbaar onrechtmatige informatie verwijderen, dan wel
ontoegankelijk maken. Het is aan Rechtspraak.nu om te bepalen wat onmiskenbaar onrechtmatige
informatie is.
26. De Melder staat derhalve garant voor de inhoud, juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van
op de website gepubliceerde informatie. De verstrekte informatie mag niet in strijd zijn met of inbreuk
maken op deze algemene voorwaarden en/of enige wet- en regelgeving.
27. Rechtspraak.nu is te allen tijden gerechtigd om een account en data te verwijderen. Rechtspraak.nu
is voorts gerechtigd om gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen voor bepaalde dan wel
onbepaalde tijd indien:
- De Melder zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
- Na het aanmaken van het account Rechtspraak.nu ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Melder diens verplichtingen niet zal nakomen;
- Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het gebruik van het account in
redelijkheid niet van Rechtspraak.nu verlangd kan worden;
28. Indien Rechtspraak.nu op de gronden als vermeld in dit artikel overgaat tot het treffen van de
hiervoor vermelde maatregelen, dan geldt dat Rechtspraak.nu in het geheel niet gehouden is tot
vergoeding van schade of kosten die als gevolg daarvan zijn ontstaan.

Ingezamelde gelden
29. Iedere betaling door een Donateur zal worden gedaan op de derdengeldenrekening van de Stichting
Beheer Derdengelden Rechtspraak.nu , waarop de gelden zullen worden gehouden ten behoeve
van de Donateur totdat duidelijk is of het door de betreffende Melder benodigde bedrag op binnen de
gestelde termijn is behaald.
30. Eventuele rente die ontstaat op de derdengeldrekening van de Stichting Beheer Derdengelden
Rechtspraak.nu kan worden aangewend voor de kosten van die Stichting.

Behalen doelstelling
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31. Aan het einde van de termijn wordt bezien of het benodigde bedrag is ingezameld. Voor een
juridisch geschil waarvan 100% van het benodigde bedrag is behaald, geldt dat deze doorgang zal
vinden. Op dat moment zal Rechtspraak.nu 80% van het ontvangen bedrag overmaken aan ARAG.
ARAG zal vervolgens de Haalbaarheidstoets uitvoeren, dan wel de Juridische procedure voeren,
dan wel de Overige juridische werkzaamheden gaan verrichten. Rechtspraak.nu behoudt 20% van
het totaalbedrag van de ontvangen donaties, onder meer ter vergoeding van de administratiekosten
en de kosten voor het onderhoud van de website.
32. Voor een juridische kwestie waarbij tussen de 80 % en 100 % van het benodigde bedrag is
opgehaald, geldt dat de Melder kan verzoeken om verlenging van de termijn met 4 weken.
33. Voor een juridische kwestie, waar minder dan 80 % van het benodigde bedrag is behaald, ook na
een eventuele verlenging van 4 weken, geldt dat het uitvoeren van de Haalbaarheidstoets, dan wel
het starten van de Juridische procedure geen doorgang zal vinden. De Donateurs zullen van het niet
behalen van het benodigde bedrag op de hoogte gesteld worden. De donateur krijgen dan hun
donatie terug onder aftrek van 20% administratieve kosten.
34. Zodra het doelbedrag is behaald, kan er op het dossier niet meer worden gedoneerd.
35. Indien een Melder voordat de termijn eindigt waarbinnen het benodigde bedrag moet zijn opgehaald,
zijn account wenst te beëindigen dan kan hij te allen tijde schriftelijk verzoeken om zijn account op te
heffen. 80% van de reeds gedoneerde bedragen zullen in dat geval terug gestort worden aan de
Donateurs. Op elke donatie wordt derhalve 20% ingehouden. Deze inhouding van elke donatie vindt
plaats onder meer ter vergoeding van de administratiekosten, kosten paymentprovider en de kosten
voor het onderhoud van de website.
Doorverwijzing
37. Nadat het benodigde bedrag door de Donateurs bijeen is gebracht, zal Rechtspraak.nu de Melder in
contact brengen met ARAG. Tussen de Melder en ARAG zal vervolgens een
behandelingsovereenkomst worden gesloten. ARAG zal vervolgens de Haalbaarheidstoets
uitvoeren, dan wel de Juridische procedure voeren, dan wel de Overige juridische werkzaamheden
gaan verrichten.
38. Door het aanmelden van een juridische kwestie op de website van Rechtspraak.nu gaat Melder er
expliciet mee akkoord dat ARAG de Haalbaarheidstoets, dan wel de Juridische procedure zal gaan
voeren, dan wel de Overige juridische werkzaamheden zal gaan verrichten.

Aansprakelijkheid
39. Rechtspraak.nu besteedt de grootste mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de
gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
Rechtspraak.nu is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Rechtspraak.nu – niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden
informatie.
40. Rechtspraak.nu is voor de instandhouding van de website afhankelijk van technische hulpmiddelen
en diensten van derden. Aangezien Rechtspraak.nu geen controle heeft over de bedrijfsvoering van
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deze derden, is Rechtspraak.nu niet aansprakelijk voor fouten dan wel onregelmatigheden in de
functionaliteit van de website en is eveneens niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege
andere redenen voor bepaalde duur niet beschikbaar zijn van de website.
41. De mogelijke aansprakelijkheid van Rechtspraak.nu ten opzichte van de Melder voor directe schade
is beperkt tot het in totaal door de Donateurs gestorte bedrag. Rechtspraak.nu is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade die de Melder lijdt.
42. Rechtspraak.nu is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van het niet nakomen
van een verplichting tussen de Melder en ARAG welke voorkomt uit een overeenkomst die door
bemiddeling via Rechtspraak.nu tot stand is gekomen.
43. Rechtspraak.nu is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste
gegevensverstrekking door een Melder bij het aanmaken van een account.

Intellectuele eigendomsrechten
44. De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de website en de vormgeving van de
website, zijn op grond van de Auteurswet, Databankenwet en overige toepasselijke wetgeving
beschermd. Met uitzondering van de omschreven Juridische procedures en vermelde content is
Rechtspraak.nu houder van deze rechten. Het is niet toegestaan deze gegevens en de vormgeving
van de website te verveelvoudigen, ter beschikking te stellen aan derden of openbaar te maken.
45. Rechtspraak.nu is rechthebbende van het beeldmerk Rechtspraak.nu. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Rechtspraak.nu is het niet toegestaan gebruik te maken van dit merk
alsmede van eventuele andere woord- en beeldmerken van derden gepubliceerd op de website.

Privacy
46. Rechtspraak.nu verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Rechtspraak.nu
verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Op de website van Rechtspraak.nu is de privacy policy van Rechtspraak.nu
vermeld. In de privacy policy wordt uiteengezet op welke wijze Rechtspraak.nu persoonsgegevens
verwerkt. Door het gebruik van Rechtspraak.nu verbindt de Melder zich aan de privacy policy.
Geschillen
47. Op de rechtsverhouding tussen Rechtspraak.nu en de Melder is Nederlands recht van Toepassing. De
bevoegde rechter te Utrecht zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil dat tussen Rechtspraak.nu
en Melder mocht ontstaan kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

6

Algemene voorwaarden: Donateur
Definities:
Melder: de natuurlijke of rechtspersoon op wiens verzoek op de website van Rechtspraak.nu een juridische
kwestie wordt geplaatst waar hij een Haalbaarheidstoets over uit wil laten voeren en/of een Juridische
procedure over zou willen voeren en waar hij door middel van crowdfunding de benodigde gelden voor wil
ophalen.
Donateur: de natuurlijke of rechtspersoon, die door middel van een financiële donatie het uitvoeren van de
Haalbaarheidstoets dan wel het starten van de Juridische procedure mogelijk wil maken.
Haalbaarheidstoets: Het door ARAG onderzoeken van de haalbaarheid in rechte van een gemelde
juridische kwestie.
ARAG: ARAG Legal Services B.V. kantoorhoudende te (3833 AN) Leusden aan de Kastanjelaan nr. 2.
Juridische procedure: Het voeren van een civiele procedure in eerste aanleg door ARAG, dan wel de eerst
volgende stap in een bestuursrechtelijke procedure door ARAG.
Overige juridische werkzaamheden: Het verrichten van werkzaamheden door ARAG bestaande uit
corresponderen en onderhandelen met de wederpartij, zonder het voeren van een civiele procedure in
eerste aanleg, dan wel de eerst volgende stap in een bestuursrechtelijke procedure.
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Toepasselijkheid
1.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Rechtspraak.nu en de
Donateur en eveneens op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
2. Rechtspraak.nu mag deze algemene voorwaarden te allen tijden eenzijdig wijzigen indien
omstandigheden of wetswijzigingen dat vereisen. Wanneer er sprake is van een nieuwe versie van
de algemene voorwaarden dan zal hiervan melding worden gemaakt op de website en zal de nieuwe
versie op de website beschikbaar zijn. De nieuwe versie zal dan van toepassing zijn op nieuw
gesloten overeenkomsten tussen de Donateur en eveneens op alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien.
3. Indien men zowel Melder, als Donateur is zijn zowel de voorwaarden die gelden voor de Melder,
alsmede die gelden voor de Donateur van toepassing.
Dienstverlening Rechtspraak.nu
4. Rechtspraak.nu is een crowdfundingplatform voor rechtzoekenden. Voor rechtzoekenden biedt
Rechtspraak.nu de mogelijkheid om via crowdfunding geld in te zamelen voor het uitvoeren van een
Haalbaarheidstoets en/of het voeren van een Juridische procedure en/of het verrichten van Overige
juridische werkzaamheden.
5. De werkwijze is als volgt: Een natuurlijke, dan wel rechtspersoon meldt via de website een juridische
kwestie, waar hij een Haalbaarheidstoets over uit wil laten voeren en/of een Juridische procedure
over zou willen voeren. Voormelde persoon heeft eveneens de mogelijkheid een juridische kwestie
te melden waarbij de persoon wenst dat er slechts met een wederpartij gecorrespondeerd en
onderhandeld wordt en niet zal worden geprocedeerd. ARAG zal vervolgens bepalen of de kwestie
geschikt is om op de website geplaatst te worden. Indien de kwestie geschikt is, zal deze op de
website geplaatst worden, waarna de Melder kan starten met het werven van donaties door middel
van crowdfunding. De hoogte van het benodigde bedrag zal eenzijdig worden vastgesteld door
Rechtspraak.nu. Nadat het benodigde bedrag is ingezameld zal ARAG de Haalbaarheidstoets
uitvoeren, dan wel de Juridische procedure voeren, dan wel de Overige juridische werkzaamheden
gaan verrichten.
6. Rechtspraak.nu zal geen juridisch advies verstrekken en is geen partij bij de overeenkomst tussen
de Melder en ARAG. Rechtspraak.nu is niet verantwoordelijk voor de te leveren kwaliteit door ARAG.
Doneren
7. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen via de website van Rechtspraak.nu gelden doneren
ter ondersteuning van één of meerdere op de website van Rechtspraak.nu vermelde juridische
kwesties.
8. Voor het kunnen doen van een donatie is het noodzakelijk dat een account word aangemaakt. Op de
website staat beschreven op welke wijze een account moet worden aangemaakt.
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9. Om online een donatie te kunnen doen dient de Donateur minimaal 18 jaar oud te zijn. Indien de
Donateur de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via de ouders of
verzorgers te geschieden.
10. De Donateur dient een correcte naam en adres op te geven.
11. De Donateur dient uitsluitende donaties te verrichten met middelen waarover hij mag beschikken en
hij of zij de zeggenschap over heeft.
Ingezamelde gelden
12. Iedere betaling door een Donateur zal worden gedaan op de derdengeldenrekening van de Stichting
Beheer Derdengelden Rechtspraak.nu, waarop de gelden zullen worden gehouden ten behoeve van
de Donateur totdat duidelijk is of het door de betreffende Melder benodigde bedrag binnen de
gestelde termijn is behaald.
13. De betaling vindt plaats via Ideal.
14. De Donateur kan zijn donatie, nadat gekozen is voor het steunen van een juridische kwestie, niet
zelf verplaatsen naar een andere juridische kwestie.
15. De Donateur kan het bedrag dat hij heeft gedoneerd via de website niet terugvorderen van
Rechtspraak.nu of van de Melder behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.
16. De Donateur aanvaardt dat hij geen enkele zeggenschap zal hebben in de wijze waarop het
juridische geschil gevoerd zal worden.
17. Eventuele rente die ontstaat op de derdengeldrekening van de Stichting Beheer Derdengelden
Rechtspraak.nu kan worden aangewend voor de kosten van die Stichting.

Behalen doelstelling
18. Aan het einde van de termijn wordt bezien of het benodigde bedrag is ingezameld. Voor een
juridisch geschil waarvan geldt dat 100% van het benodigde bedrag is behaald, geldt dat de
Haalbaarheidstoets, dan wel de Juridische procedure, dan wel de Overige juridische
werkzaamheden doorgang zullen vinden. Op dat moment zal Rechtspraak.nu 80% van het
ontvangen bedrag overmaken aan ARAG. ARAG zal vervolgens de Haalbaarheidstoets uitvoeren,
dan wel de Juridische procedure voeren, dan wel de Overige juridische werkzaamheden gaan
verrichten. Rechtspraak.nu behoudt 20% van het totaalbedrag van de ontvangen donaties, onder
meer ter vergoeding van de administratiekosten en de kosten voor het onderhoud van de website.
Bijvoorbeeld: indien de kosten voor het uitvoeren van een Juridische procedure worden vastgesteld
op € 5.000,- dan zal het benodigde bedrag worden vastgesteld op € 6000,-, te weten € 5.000 + 20%
van € 5.000,-.
19. Voor een juridische kwestie waarbij tussen de 80 % en 100% van het benodigde bedrag is
opgehaald, geldt dat de Melder kan verzoeken om verlenging van de termijn met 4 weken.
20. Voor een juridische kwestie, waar minder dan 80 % van het benodigde bedrag is behaald, ook na
een eventuele verlengde termijn als hierboven bedoeld, geldt dat het uitvoeren van de
Haalbaarheidstoets, dan wel het starten van de Juridische procedure, dan wel het uitvoeren van de
Overige juridische werkzaamheden geen doorgang zullen vinden. De Donateurs zullen van het niet

9

behalen van het benodigde bedrag op de hoogte gesteld worden. Alsdan heeft de Donateur twee
mogelijkheden. De donateur krijgen dan hun donatie terug onder aftrek van 20% administratieve
kosten.
21. Zodra het doelbedrag is behaald, kan er op het dossier niet meer worden gedoneerd.
22. Indien een Melder voordat de termijn eindigt waarbinnen het benodigde bedrag moet zijn opgehaald,
zijn account wenst te beëindigen dan kan hij te allen tijde schriftelijk verzoeken om zijn account op te
heffen. De reeds gedoneerde bedragen zullen in dat geval terug gestort worden aan de Donateurs.
Op elke donatie zal 20% door Rechtspraak.nu worden ingehouden. De inhouding van 20% van elke
donatie vindt plaats onder meer ter vergoeding van de administratiekosten en de kosten voor het
onderhoud van de website.
Aansprakelijkheid
24. Rechtspraak.nu besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de
gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
Rechtspraak.nu is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Rechtspraak.nu – niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden
informatie.
25. Rechtspraak.nu is voor de instandhouding van de website afhankelijk van technische hulpmiddelen
en diensten van derden. Aangezien Rechtspraak.nu geen controle heeft over de bedrijfsvoering van
deze derden, is Rechtspraak.nu niet aansprakelijk voor fouten dan wel onregelmatigheden in de
functionaliteit van de website en is eveneens niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege
andere redenen voor bepaalde duur niet beschikbaar zijn van de website.
26. De mogelijke aansprakelijkheid van Rechtspraak.nu ten opzichte van de Donateur voor directe
schade is beperkt tot het door de (afzonderlijke) Donateur gestorte bedrag. Rechtspraak.nu is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die de Donateur lijdt.
27. Rechtspraak.nu is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste
gegevensverstrekking door een Donateur bij het aanmaken van een account.

Gedragsregels
28. Rechtspraak.nu is te allen tijden gerechtigd om een account en data te verwijderen. Rechtspraak.nu
is voorts gerechtigd om gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen voor bepaalde dan wel
onbepaalde tijd indien:
- De Donateur zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
- Na het aanmaken van het account Rechtspraak.nu ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Donateur diens verplichtingen niet zal nakomen;
- Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het gebruik van het account in
redelijkheid niet van Rechtspraak.nu verlangd kan worden;
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29. Indien Rechtspraak.nu op de gronden als vermeld in dit artikel overgaat tot het treffen van de
hiervoor vermelde maatregelen, dan geldt dat Rechtspraak.nu in het geheel niet gehouden is tot
vergoeding van schade of kosten die als gevolg daarvan zijn ontstaan.
Intellectuele eigendomsrechten
30. De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de website en de vormgeving van de
website, zijn op grond van de Auteurswet, Databankenwet en overige toepasselijke wetgeving
beschermd. Met uitzondering van de omschreven Juridische procedures en vermelde content is
Rechtspraak.nu houder van deze rechten. Het is niet toegestaan deze gegevens en de vormgeving
van de website te verveelvoudigen, ter beschikking te stellen aan derden of openbaar te maken.
31. Rechtspraak.nu is rechthebbende van het beeldmerk Rechtspraak.nu. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Rechtspraak.nu is het niet toegestaan gebruik te maken van dit merk
alsmede van eventuele andere woord- en beeldmerken van derden gepubliceerd op de website.
Privacy
32. Rechtspraak.nu verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Rechtspraak.nu
verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Op de website van Rechtspraak.nu is de privacy policy van Rechtspraak.nu
vermeld. In de privacy policy wordt uiteengezet op welke wijze Rechtspraak.nu persoonsgegevens
verwerkt. Door het gebruik van Rechtspraak.nu verbindt de Donateur zich aan de privacy policy.
Geschillen
33. Op de rechtsverhouding tussen Rechtspraak.nu en de Donateur is Nederlands recht van Toepassing.
De bevoegde rechter te Utrecht zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil dat tussen
Rechtspraak.nu en Donateur mocht ontstaan kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.
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