
Florys Arbeidsrecht B.V. 
 
Algemene voorwaarden 

1. Florys Arbeidsrecht is de handelsnaam van 
Florys Arbeidsrecht B.V., (hierna: “de vennoot-
schap”). De vennootschap heeft ten doel:  
a. het adviseren en verlenen van diensten aan 
organisaties op alle onderdelen van bedrijfs-
voering, organisatie en management en het in 
recht en geschillen bijstaan en bemiddelen van 
organisaties en particulieren, het aanbieden 
van alternatieve geschilbeslechting en het be-
schikbaar stellen van arbeidskrachten en het 
verzorgen van interim management; 
b. het ontwikkelen en verzorgen van cursussen, 
opleidingen, seminars en congressen. 
De vennootschap schakelt voor de uitvoering 
van opdrachten voor een opdrachtgever 
(hierna: cliënt) advocaten, juristen en andere 
personen in. 
 

2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle 
aan de vennootschap gegeven opdrachten (in-
clusief gewijzigde opdrachten, aanvullende en 
vervolgopdrachten). De algemene voorwaar-
den zijn ook van toepassing op iedere offerte 
die de vennootschap uitbrengt. De vennoot-
schap aanvaardt geen algemene voorwaarden 
van een opdrachtgever of cliënt. 
 

3. Alleen de vennootschap aanvaardt opdrachten. 
Een voor de vennootschap werkende persoon 
kan wel namens de vennootschap opdrachten 
aanvaarden, maar slechts de vennootschap is 
de opdrachtnemer. Alleen de vennootschap is 
aan te spreken op de uitvoering van een op-
dracht. De artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, 
en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitge-
sloten. 
 

4. Naast de vennootschap en de bestuurder(s) 
van de vennootschap, kunnen alle personen 
die de vennootschap voor de uitvoering van 

opdrachten inschakelt en alle personen voor 
wier handelen of nalaten de vennootschap aan-
sprakelijk zal zijn een beroep doen op deze 
voorwaarden. 
 

5. Iedere aansprakelijkheid van de vennootschap 
is beperkt tot het bedrag dat in het betref-
fende geval door de beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering van de vennootschap wordt 
uitbetaald, vermeerderd met het voor dat ge-
val onder de verzekering voor de vennoot-
schap geldende eigen risico. Op verzoek wordt 
een kopie van de verzekeringspolis aan de cli-
ent gezonden. Als om welke reden dan ook de 
verzekering niet uitbetaalt, dan is iedere aan-
sprakelijkheid van de vennootschap beperkt 
tot een bedrag van € 10.000,-.  
 

6. Als door of in verband met de uitvoering van 
de overeenkomst of anderszins schade aan 
personen of zaken wordt toegebracht waar-
voor de vennootschap aansprakelijk is, zal die 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag 
dat de door de vennootschap gesloten alge-
mene aansprakelijkheidsverzekering (bedrijfs-
aansprakelijkheidsverzekering) uitkeert, ver-
meerderd met het eigen risico dat de vennoot-
schap onder deze verzekering draagt.  
Als de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar 
van de vennootschap om welke reden dan ook 
geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid 
van de vennootschap beperkt tot het loon dat 
de vennootschap voor de desbetreffende op-
dracht op het moment van het voorval in reke-
ning heeft gebracht, met een maximum van € 
1.000,-. 
 

7. De vennootschap is niet verplicht om in geval 
van overmacht uitvoering aan de overeen-
komst te geven. Onder overmacht worden in 
ieder geval begrepen ziekte en arbeidsonge-
schiktheid aan de zijde van (één van) de juristen 
die werkzaam zijn bij de vennootschap. 



  

8. De vennootschap is bij de uitvoering van de 
opdracht bevoegd derden in te schakelen. De 
vennootschap is niet aansprakelijk voor derden 
die zij in verband met het uitvoeren van een 
opdracht inschakelt. De vennootschap mag 
een door een ingeschakelde derde gebruikte 
beperking van aansprakelijkheid namens de cli-
ent aanvaarden.  
 

9. Als er derden worden ingeschakeld, dan wordt 
dat – indien redelijkerwijs mogelijk – met de cli-
ent besproken. Met de cliënt hoeft niet te wor-
den besproken de inschakeling van deurwaar-
ders, koeriers en (beëdigd) vertalers. De kos-
ten van de inschakeling van derden zijn voor 
rekening van de cliënt. 
 

10. Een vordering van de cliënt op de vennoot-
schap vervalt drie jaren na het moment waarop 
die vordering is ontstaan of cliënt had kunnen 
weten dat die vordering bestond. 
 

11. Tenzij iets anders is afgesproken, berekent de 
vennootschap het honorarium voor de werk-
zaamheden op basis van het aantal gewerkte 
uren, vermenigvuldigd met het afgesproken 
uurtarief. Werkzaamheden worden geregi-
streerd in tijdseenheden van zes of vijftien mi-
nuten. Het honorarium wordt vermeerderd 
met BTW en verschotten. De vennootschap 
kan tijdens een opdracht het uurtarief en de 
kantoorkosten aanpassen. Een aanpassing 
wordt van te voren aan de cliënt gemeld. 
 

12. Maandelijks factureert de vennootschap aan 
de cliënt. Bij het afronden van een opdracht 
maakt de vennootschap een afsluitende fac-
tuur. Als de vennootschap in een opdracht een 
afsluitende factuur aan de cliënt stuurt, dan be-
tekent dat dus het einde van die opdracht. Fac-
turen moeten binnen 14 dagen na factuurda-
tum door de cliënt zijn betaald; de cliënt mag 

betaling niet opschorten en mag geen bedra-
gen verrekenen met de aan de vennootschap 
te betalen bedragen. 
Blijft betaling binnen de overeengekomen be-
talingstermijn uit, dan is de cliënt zonder inge-
brekestelling in verzuim. De cliënt is dan de 
wettelijke rente verschuldigd.  
Naast het voorgaande komen de werkelijk ge-
maakte kosten van invordering voor rekening 
van de cliënt, met een minimum van € 100,-. Is 
de cliënt een natuurlijk persoon en handelt de 
cliënt niet in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf, dan geldt het wettelijk toegestane mi-
nimum, voor zover dit lager is dan € 100,-. 
 

13. De vennootschap kan van de cliënt een voor-
schot vragen. Wordt een gevraagd voorschot 
niet betaald, dan mag de vennootschap de 
werkzaamheden opschorten. Een voorschot 
wordt verrekend met de afsluitende factuur. 
 

14. Inschrijving voor cursussen geschiedt door het 
versturen van een aanmeldingsformulier per 
post of e-mail of via de website van de ven-
nootschap of een door de vennootschap inge-
schakelde derde partij. Door inschrijving gaat 
de deelnemer akkoord met deze algemene 
voorwaarden. De vennootschap zal de inschrij-
ving bevestigen per post of per e-mail.  
 

15. De deelnemer aan een cursus kan zijn deel-
name tot vier weken vóór de cursusdatum 
schriftelijk kosteloos annuleren. Na deze da-
tum is annuleren niet meer mogelijk. De deel-
nemer mag zijn/haar plaats in beginsel door 
een vervang(st)er laten innemen. Vanwege het 
bijzondere karakter van een cursus kan de ven-
nootschap ervoor kiezen dat annuleren in het 
geheel niet mogelijk is. De vennootschap zal 
een dergelijke afwijking expliciet vermelden bij 
de cursusinformatie op de website. 
 



  

16. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt de 
vennootschap zich het recht voor om een cur-
sus af te gelasten of uit te stellen. Tevens be-
houdt de vennootschap zich het recht voor een 
cursusprogramma als gevolg van onverwachte 
omstandigheden te wijzigen. In dergelijke ge-
vallen brengt de vennootschap de deelnemer 
zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte. 
 

17. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigen-
dom van de deelnemer. Het auteursrecht op 
het lesmateriaal en de overige bij de cursus 
verstrekte  materialen berust bij de vennoot-
schap of bij degene die het materiaal heeft ver-
strekt of geschreven. Zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de vennootschap 
mogen geen gegevens uit of uittreksels van 
het verstrekte trainingsmateriaal worden ver-
menigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze 
dan ook. 
 

18. De vennootschap behoudt te allen tijde de vrij-
heid docenten, door haar met de uitvoering 
van de cursus belast, te vervangen door andere 
docenten. 
 

19. Afspraken over incompany cursussen worden 
in een overeenkomst vastgelegd. Als de deel-
nemer of de vennootschap om reden van on-
voorziene omstandigheden de afspraken niet 
kan nakomen, treden beiden zo spoedig mo-
gelijk in overleg over uitstel of afstel. Eventuele 
kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening 
van de partij die niet kan nakomen. 
 

20. Een klager kan zijn klacht richten aan de ven-
nootschap. De klager zal gevraagd worden de 
klacht op schrift te stellen. De vennootschap 
zal de klacht nauwkeurig onderzoeken. Klager 
krijgt binnen twee weken na ontvangst van de 
op schrift gestelde klacht een reactie. 

 

21. Het Nederlands recht is van toepassing op de 
verhouding tussen de cliënt en de vennoot-
schap. Geschillen worden uitsluitend voorge-
legd aan de rechter in het arrondissement Rot-
terdam. 


