
Reglement juridisch abonnement PZO 
 

Artikel 1 Begrippen en definities 

Algemene Voorwaarden - deze Algemene Voorwaarden 

Juridisch abonnement - het abonnement dat een Lid van PZO kan afsluiten  

Juridisch advies - advies dat wordt gegeven naar aanleiding van een concrete en duidelijke vraag of 
een (dreigend) geschil 

Rechtshulpverlener - degene die het Juridisch advies verleent en door PZO is ingeschakeld  

Lid/Leden - de zelfstandig ondernemer die via een collectief dan wel individueel bij PZO is 
aangesloten 

PZO - de vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers 

Rechtshulp - het in of buiten rechte komen tot een oplossing van een (dreigend) geschil en alle 
overige werkzaamheden die niet onder het Juridisch advies vallen. 

 

Artikel 2 Juridisch abonnement 

2.1 Het Juridisch abonnement is beschikbaar voor leden van PZO. Leden die via een collectief zijn 
aangesloten kunnen het Juridisch abonnement afsluiten. Voor individuele Leden is het geïntegreerd 
in hun lidmaatschap. 

2.2 Het Juridisch abonnement gaat in vanaf het moment dat PZO de aanmelding heeft ontvangen en 
aan alle betalingsverplichtingen, ook die van het lidmaatschap van PZO, is voldaan.  

2.3 Het Juridisch abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt steeds 
stilzwijgend verlengd, tenzij sprake is van tijdige opzegging van het Juridisch abonnement. Als het Lid 
het lidmaatschap van PZO opzegt, wordt automatisch ook het Juridisch abonnement beëindigd.  

2.4 Het Juridisch abonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met 
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

 

Artikel 3 Juridisch advies en Rechtshulp 

3.1 Leden die een Juridisch abonnement hebben afgesloten hebben recht op Juridisch advies ten 
aanzien van alle vragen en geschillen waar het Nederlands recht op van toepassing is en de 
Nederlandse rechter bevoegd is. Het Juridisch advies wordt alleen gegeven op het gebied van 
arbeidsrecht, AVG, bestuursrecht en contractenrecht. Het Juridisch advies wordt in het Nederlands 
gegeven. Alle communicatie, dus ook de stukken die worden overgelegd, zijn in de Nederlandse taal.  

3.2 Fiscale zaken, grensoverschrijdende zaken en niet-zakelijke vragen zijn uitgesloten van het 
Juridisch abonnement. 

Juridisch advies heeft betrekking op juridische vragen die betrekking hebben op: 



• Check op de algemene voorwaarden; 
• Beoordeling van overeenkomsten, zoals een opdrachtovereenkomst, huurcontract of een 

verwerkersovereenkomst; 
• Beoordeling van een aansprakelijkstelling of een conflict. 

3.3 Rechtshulp kan worden gevraagd door het Lid met een Juridisch abonnement wanneer het 
Juridisch advies niet tot een oplossing van het (dreigend) geschil heeft geleid. 

3.4 PZO bepaalt welke Rechtshulpverlener wordt ingeschakeld voor het geven van Juridisch advies 
en/of Rechtshulp. Het Lid heeft daar geen vrije keuze in. 

3.5 In het geval de Rechtshulpverlener vaststelt dat voor de vraag van het Lid Juridisch advies 
onvoldoende is en Rechtshulp moet worden ingeschakeld, wordt dat uitsluitend in overleg en na 
schriftelijke instemming van het Lid gedaan. De kosten voor de Rechtshulp worden meegedeeld en 
apart in rekening gebracht bij het Lid (zie artikel 5). 

Artikel 4 Werkwijze 

4.1 PZO is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het Juridisch advies. PZO bepaalt wie het 
Juridisch advies geeft en bepaalt tevens de aard, de omvang en de afhandeling van het Juridisch 
advies.  

4.2 PZO is niet verplicht Juridisch advies te verlenen. PZO verleent in ieder geval geen Juridisch advies 
indien: 

• De kwestie buiten de in artikel 3 genoemde rechtsgebieden valt; 
• De kwestie uitsluitend of hoofdzakelijk een privé situatie betreft; 
• Er sprake is van tegenstrijdige belangen tussen PZO en haar samenwerkingspartners en het 

Lid of het collectief waar het Lid bij is aangesloten; 
• De kwestie te wijten is aan opzettelijk handelen of nalaten van het Lid; 
• De kwestie is ontstaan vóór het afsluiten van het Juridisch abonnement. 

4.3 Het Lid dat een beroep doet op Juridisch advies en/of Rechtshulp zal alle informatie die van 
belang is voor het geven van het Juridisch advies en/of Rechtshulp overleggen. Ook zal het Lid alle 
medewerking verlenen aan verzoeken van Rechtshulpverlener die betrekking hebben op het 
Juridisch advies en/of de Rechtshulp. 

Artikel 5 Kosten Juridisch advies en Rechtshulp 

5.1 Voor het verlenen van Juridisch advies wordt bij Leden met een Juridisch abonnement geen 
kosten in rekening gebracht. PZO heeft het recht om de prijs van het Juridisch abonnement te 
verhogen ingaande per 1 januari van een kalenderjaar. 

5.2 Wanneer het Lid Juridisch advies wenst over een kwestie die voor het afsluiten van het Juridisch 
abonnement is ontstaan of beoordeling van stukken in de Engelse taal, dan is dat mogelijk tegen 
betaling van een eenmalige vergoeding naast de kosten voor het Juridisch abonnement.  

5.3 Voor het verlenen van Rechtshulp worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn 
gebaseerd op een uurtarief en de bestede tijd van de Rechtshulpverlener. Op verzoek van het Lid 
maakt de Rechtshulpverlener een inschatting van de tijd en de kosten. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend. 

5.4 Naast de kosten van Rechtshulp kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, zoals 
deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van derden. 



5.5 De Rechtshulpverlener factureert de verschuldigde kosten rechtstreeks aan het Lid. 

5.6 De tarieven die verband houden met het Juridisch abonnement worden apart in een overzicht 
vermeld. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

6.1 De aansprakelijk voor schade jegens Leden met een Juridisch abonnement door of in verband 
met het verlenen van Juridisch Advies is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico. Mocht deze 
verzekering niet uitkeren dan is de aansprakelijkheid van PZO beperkt tot €5.000. Alleen de directe 
schade wordt vergoed als PZO aansprakelijk is. Indirecte schade, waaronder gevolgschade, is 
uitgesloten. 

6.2 Om te voorkomen dat schade ontstaat door gedragingen die aan PZO kunnen worden 
toegerekend, wordt van het Lid verwacht dat een duidelijke en goed omschreven schriftelijke 
ingebrekestelling wordt gestuurd, waaruit duidelijk blijkt waar PZO tekort is geschoten en/of schiet 
en aan PZO een redelijke termijn wordt geboden om de schade en/of de tekortkoming te herstellen. 
Wanneer PZO hier niet aan tegemoet komt en de schade en/of de tekortkoming niet wordt hersteld, 
dan kan PZO alleen aansprakelijk worden gesteld als de schade aan haar is toe te rekenen. 

Artikel 7 Klachten 

7.1 In geval van een klacht van een Lid over de uitgevoerde werkzaamheden, dient deze schriftelijk te 
worden ingediend bij PZO ter attentie van het bestuur. Het bestuur van PZO zal na bestudering van 
de klacht en het dossier zo spoedig mogelijk in overleg treden met het Lid om te bezien op welke 
wijze de klacht kan worden opgelost. 

7.2 De klacht moet uiterlijk binnen de termijn van drie maanden na het laatste contact met de 
Rechtshulpverlener worden ingediend. Na deze periode hoeft PZO de klacht niet meer in 
behandeling te nemen. 

Artikel 8 Algemene voorwaarden 

Op het Juridisch abonnement zijn uitsluitende deze Algemene voorwaarden van toepassing. 
Algemene voorwaarden van het Lid zijn niet van toepassing. 

Artikel 9 Mogelijkheid tot afwijken van Reglement 

PZO kan een bepaling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing laten als de toepassing ervan zou 
leiden tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen. Dit is ter beoordeling van PZO. 

Artikel 10 Wijziging Reglement 

PZO kan dit Reglement op elk moment aanpassen. Het Lid met een Juridisch abonnement zal 
daarover tijdig worden geïnformeerd. 


