Gebruiksvoorwaarden

1. Dit zijn de gebruiksvoorwaarde van Omnilegal BV. kantoor houdende aan de Energiestraat 5-b,
1411 AN te Naarden met KvK-nummer 55651291.
2. Omnilegal BV. levert in persoon en via het internet diensten aan op de juridische markt. Zij maakt
hierbij gebruik van software as a service.

Definities
Website: https://www.omnius.nl/doe-het-zelf/
Gebruiker: Een bezoeker die op de website surft en een afnemer in natuurlijk persoon die een
account heeft geregistreerd via de website

Algemene bepalingen
-Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betaalde en kosteloze diensten die
Omnilegal BV. aanbiedt in het kader van Omnius Doe-Het-Zelf. Door gebruik van één of meerdere
diensten gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
-Een gebruiker vrijwaart Omnilegal BV. als het gaat om aanspraken van derden in het kader van de te
verrichtten diensten van Omnilegal BV.
-Als een (gedeeltelijke) bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert
dit niets aan de geldigheid van de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Het nietige of
vernietigbare deel wordt zo veel als mogelijk is, vervangen door een andere bepaling in deze
algemene voorwaarden voor zo ver deze daartoe strekt.

Doel
1. De doelen van deze gebruiksvoorwaarden zijn:
•
•
•
•

Een gebruiker te informeren over de voorwaarden die gelden ten aanzien van de diensten
die Omnilegal BV. aanbiedt in het kader van Omnius Doe-Het-Zelf.
Het uiteenzetten van de gebruiksvoorwaarden voor de website
Het uiteenzetten van de gebruiksvoorwaarden voor de digitale documenten portal
Het vergemakkelijken van juridische diensten en oplossingen, waaronder juridische brieven
en overeenkomsten. Omnilegal BV. is hierin niet beperkt.

Diensten
2. Omnilegal BV. in het kader van Omnius Doe-Het-Zelf biedt juridische (software) oplossingen aan
voor het opstellen van documenten op maat en juridisch advies.
3. Per dienst wordt er een overeenkomst van opdracht overeengekomen met de gebruiker.
4. Ten aanzien van de diensten heeft Omnilegal Holding BV. een inspanningsverplichting. Aan deze
inspanningsverplichting zal zo goed als mogelijk worden voldaan.

Gebruik software en account
5. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de veiligheid van zijn of haar
account. De gebruiker dient de gebruikersnaam en het wachtwoord geheim te houden.
6. Het account is persoonlijk en het is dan ook verboden om het account te delen met derden.
7. Medewerkers van Omnilegal BV. hebben toegang tot het account van de gebruiker indien dit
noodzakelijk is voor het functioneren van het account en het leveren van de diensten. De
medewerkers hebben geen toegang tot juridische brieven en overeenkomsten van de gebruiker,
tenzij de gebruiker hiervoor toestemming geeft. Zie voor een verdere uitwerking ons Privacy
statement.
8. Een account kan (tijdelijk) geblokkeerd worden indien de gebruiker handelt in strijd met wettelijke
bepalingen of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid
9. De aansprakelijkheid is beperkt tot aan het bedrag wat de aansprakelijkheidsverzekering dekt.
Indien de aansprakelijkheidsverzekering geen vergoeding(en) uitkeert, trekt de aansprakelijkheid tot
het totaal in rekening gebrachte bedrag aan gebruiker.
10. De vervaltermijn van de aansprakelijkheid is één jaar na dato van het totaal in rekening gebrachte
bedrag. De gebruiker dient de aansprakelijkheid schriftelijk kenbaar te maken aan Omnilegal BV.

Garantie
11. Alle contracten zijn up- to- date volgens het Nederlandse recht door Omnilegal BV.
12. Wanneer de gebruiker zich beroept op de garantie dan beroept hij of zij zich op de ‘niet-goedgeld-terug’- garantie. Omnilegal BV. heeft het recht om herstel te plegen binnen 14 dagen na het
beroep op garantie. Wanneer het herstel niet naar tevredenheid is gepleegd zal Omnilegal BV. het
totaalbedrag van het document terug betalen aan de gebruiker.
13. Omnilegal BV. is niet aansprakelijk voor eventuele omissies, typefouten, fouten in de content op
de website, in blogs en/of in de nieuwsbrieven.
14. Deze garantiebepaling vervalt 30 dagen na betaling van het aankoopbedrag van een document.
Het aankoopbedrag kan enkel retour worden gestort op de bankrekening waar het document door is
betaald. Binnen deze 30 dagen kan een gebruiker ervoor kiezen om een document om te ruilen voor

een ander document bij ontevredenheid. Als voorwaarde hiervoor geldt dat de gebruiker zijn
ontevredenheid onderbouwt.
15. De juristen van onze juridische intakebalie staan 7 dagen per week klaar om u te helpen bij het
zoeken van een juridische oplossing. Indien blijkt dat u een ander contract nodig heeft dan het
contract wat u heeft aangeschaft zal één van onze medewerkers u verder helpen bij het vinden van
een juiste oplossing. Wanneer een ander document goedkoper is dan het aangeschafte document
ontvangt u het verschil retour. Wanneer een ander document duurder is dan het aangeschafte
document zullen wij het verschil bij u in rekening indienen. U betaalt geen kosten voor de hulp van
één van onze medewerkers.
16. De garantiebepaling is niet van toepassing op:
•
•
•
•

het uitblijven van een bepaalt resultaat of (gehoopt) succes
een verandering van de omstandigheden van het geval waardoor een andere juridische
oplossing noodzakelijk is
een toekomstig conflict of een reeds ontstaan conflict
een (gehoopte) samenwerking

Geheimhouding
17. Omnilegal BV. heeft de verplichting om alle vertrouwelijke informatie geheim te houden.
Vertrouwelijke informatie is informatie waarvan de gebruiker heeft aangegeven dat deze informatie
vertrouwelijk is of waar dit uit de aard van de informatie blijkt.

Toepasselijk recht
18. Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en alle diensten van
Omnilegal BV in het kader van Omnius Doe-Het-Zelf.

