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U treft in dit document onze verklaring betreffende de
Wet financieel toezicht (Wft).
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Juristen & Fiscalisten

Onze dienstverlening en de Wft

Algemeen
De juridische dienstverlening van rechtsbijstandvoorzzp.nl, hierna aanbieder,
omvat het recht om gebruik te maken van natura juridische dienstverlening van aanbieder
tegen betaling van een vast tarief per periode.
Eigenschappen diensten

Aanbieder geeft zowel gevraagd, alsmede ongevraagd advies ter zake juridische kwesties
die relevant kunnen zijn.

De dienstverlening van aanbieder omvat tevens een informatief c.q. educatief karakter,
omdat op regelmatige basis wordt geadviseerd over actuele juridische ontwikkelingen.

Uren zijn per periode vrij in te vullen voor de besteding aan diensten van aanbieder. De
dienstverlening ziet niet op een uitsluitend toekomstige omstandigheid, maar op het
voorkomen van conflicten door op regelmatige basis te ondersteunen bij juridische
aangelegenheden in het voortraject.

Mocht een conflict ondanks inspanningen toch ontstaan kunnen beschikbare uren
worden besteedt aan bijstand in rechte, doch gemaximeerd tot het aantal beschikbare
uren per periode en in lijn met de van toepassing zijnde voorwaarden.

Bij een (dreigende) overschrijding van het aantal beschikbare uren kunnen deze met
wederzijds goedvinden voortijdig worden aangevuld.

Het is mogelijk gebruik te maken van de diensten van aanbieden conform een vooraf
afgesproken tarief of uurtarief op éénmalige basis, een pakket is derhalve niet vereist
voor de dienstverlening van aanbieder.
Inhoud en strekking van de dienstverlening

De algemene- en dienstvoorwaarden van aanbieder zijn op de diensten van toepassing.

De dienstverlening strekt niet tot een beperking van financieel risico.

De dienstverlening strekt uitsluitend tot natura juridische dienstverlening van aanbieder.

De dienstverlening strekt niet tot een beperking van enige vorm van aansprakelijkheid
c.q. verzekering tegen financieel risico.
Kwalificatie

De dienstverlening valt niet te kwalificeren onder de vergunningsverplicht van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM), alsmede De Nederlandse Bank (DNB) gelet op
vorenstaande overwegingen.
Publicatie

Deze verklaring is openbaar toegankelijk via de website van aanbieder,
alsmede gratis op te vragen bij aanbieder.
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