Algemene voorwaarden

1.

Meyer legal services is een juridisch adviesbureau met gespecialiseerde kennis voor
het bedrijfsleven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
01149360 (“opdrachtnemer”).

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer
aanvaarde opdrachten, vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

3.

De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.

De uitvoering van de verstrekte opdracht vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen
rechten ontlenen.

5.

De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.

6.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden
niet ten laste van de verzekeraar komt. Gegevens over de verzekering zijn op verzoek
beschikbaar.

7.

Indien nodig kan de opdrachtnemer - na overleg met de opdrachtgever - derden
inschakelen voor het uitvoeren van een opdracht. De opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering door deze derden. De
opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer door derden bedongen
aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

8.

Niet alleen de opdrachtnemer maar ook andere personen die bij de uitvoering van een
opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

9.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de
kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die samenhangen met de
werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij die aanspraken het
gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer.

10. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te
Groningen.
11. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal
opgesteld. Bij een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden is de
Nederlandse tekst bindend.
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Privacybeleid
Deze privacyverklaring geeft inzicht in welke persoonsgegevens Meyer
Legal Services verwerkt en waarom we dat doen. We behandelen de aan
ons verstrekte gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

1. Voor wie?
Hieronder volgt informatie voor opdrachtgevers en andere personen van wie
persoonsgegevens zijn verstrekt aan Meyer Legal Services in verband met de
diensten die we verlenen. Meyer Legal Services is verwerkersverantwoordelijke als
bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Verwerken van persoonsgegevens voor diensten
Welke persoonsgegevens
Voor adviesdiensten verwerkt Meyer Legal Services de volgende persoonsgegevens:
● naam
● bedrijfsgegevens
● e-mailadres(sen)
● telefoonnummer(s)
● NAW-gegevens
● IBAN
Doeleinden
De verwerking vindt plaats voor de volgende doeleinden:
● het uitvoeren van opdrachten
● het aanbieden van diensten
● het voeren van administratie
● het afhandelen van betalingen
Subverwerkers
Meyer Legal Services gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens G Suite van
Google Cloud (online kantooromgeving) en Tellow (online boekhouding). Klik op de
links voor meer informatie over de naleving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) door deze diensten.
Bewaartermijn
Meyer Legal Services bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor
een opdracht of voor vervolgopdrachten. Er geldt een wettelijke bewaartermijn van 7
jaar voor gegevens die onderdeel zijn van de boekhouding.
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Vertrouwelijkheid
Meyer Legal Services behandelt persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats als dat nodig is
voor de uitvoering van een opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
of gerechtelijke uitspraak.
Beveiliging
Meyer Legal Services neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van verzamelde
persoonsgegevens tegen te gaan.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdracht van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het hieronder vermelde
e-mailadres. Voor behandeling van een verzoek dient u zich te legitimeren.
Klachtenregeling
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u
daarover contact met ons op te nemen. Mochten we er niet uitkomen dan heeft u
altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

3. Contactgegevens
e-mails voor verzoek privacy@meyerlegal.nl
postadres
Paterswoldseweg 808
9728 BM Groningen
telefoon
050 - 234 0 432
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