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Rechtshulp Abonnement Consument 

Productvoorwaarden 

1. Overeenkomst 

Bij het aangaan van het Rechtshulp Abonnement 

Consument, komt een overeenkomst tot stand tussen u en 

HIJINK Advocaten BV (Kamer van Koophandel onder 

nummer 34291752). Op iedere overeenkomst die wij met 

u aangaan zijn onze algemene voorwaarden van 

toepassing. 

 

2. Wanneer rechtshulp inroepen 

Juridisch advies of rechtshulp bij HIJINK kunt u inroepen 

wanneer u dat wilt. Dit kan zijn in de fase waarin u uw 

juridische positie wilt bepalen, uit strategische 

overwegingen, advisering over contracten, documenten of 

rechtsvormen, maar ook in de (pre-)conflictfase of 

gerechtelijke procedure. 

 

3. Wat mag u verwachten? 

Op grond van het Abonnement kunt u aanspraak maken 

op een aantal voordelen van de juridische dienstverlening 

van HIJINK. De meest actuele voordelen staan op de 

website: http://www.hijink.com. Waarbij het moment van 

aanmelden van het geschil bepalend is voor 

toepasselijkheid van de dan geldende voorwaarden. 

 

4. Beperkingen rechtsgebieden en procedures 

4.1. Om de kwaliteit te waarborgen neemt HIJINK alleen 

zaken in behandeling op een rechtsgebied waarin 

HIJINK gespecialiseerd is. HIJINK kan altijd besluiten 

vanwege het ontbreken van deskundigheid of 

procesvertegenwoordigingsbevoegdheid- in een 

individuele zaak- geen rechtshulp te bieden. 

4.2. HIJINK houdt te allen tijde het recht om te weigeren 

een geschil in behandeling te nemen. HIJINK zal dit 

voldoende duidelijk motiveren.  

4.3. Als de hulpvraag bestond vóórdat ingangsdatum van 

het abonnement, valt deze niet onder de dekking 

van het abonnement. Wél kan HIJINK onder het 

standaardtarief de zaak oppakken of prijsafspraken 

met u maken. 

4.4. Alleen zaken waarop het Nederlands recht van 

toepassing is en waarin de Nederlandse rechter 

bevoegd is worden behandeld.  Waarbij onder 

Nederland wordt verstaan: het grondgebied van het 

Koninkrijk der Nederlanden, dat in West-Europa ligt. 

4.5. Het Abonnement is géén rechtsbijstandverzekering. 

In alle gevallen blijft er een relatie bestaan tot het 

honorarium en de gewerkte uren. 

4.6. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste 

resultaat te bereiken is HIJINK gerechtigd te stoppen 

met het bijstaan van de abonnee in het juridische 

conflict. 

4.7. HIJINK is verder gerechtigd te stoppen met het 

bijstaan van de rechtzoekende in het juridische 

conflict, indien naar voren komt dat HIJINK (bewust) 

onjuist of onvolledig is geïnformeerd. 

 

5. Duur en Opzegging 

5.1. Het Abonnement gaat van start vanaf het moment 

dat HIJINK de aanvraag heeft goedgekeurd. U krijgt 

daar een bevestiging van. Op de bevestiging leest u 

wanneer uw abonnement begint en eindigt.  

5.2. Het abonnement is het eerste jaar niet opzegbaar. 

Na afloop van de minimale contractperiode van één 

jaar wordt het abonnement automatisch voor 

onbepaalde tijd voortgezet.  

5.3. Na het eerste jaar kan het Abonnement tegen de 

eerste dag van iedere maand worden opgezegd met 

inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

5.4. Het Abonnement eindigt direct als de abonnee zijn 

onderneming staakt, overdraagt of failleert. 

5.5. U kunt te allen tijde besluiten een zaak over te 

dragen aan een ander dan wel de verdere 

behandeling door HIJINK stil leggen of staken. Indien 

de verdere behandeling van een zaak wordt 

overgedragen naar een ander kantoor dan HIJINK 

dan vervallen de rechten voor die zaak van abonnee 

jegens HIJINK op grond van het gesloten 

abonnement. 

5.6. De rechten van abonnee uit hoofde van het 

Abonnement gesloten met HIJINK zijn niet 

overdraagbaar. 

 

http://www.hijink.com/
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6. Wijziging voorwaarden 

6.1. HIJINK dient te allen tijde de regelgeving van 

branche, beroeps en kwaliteitsorganisaties na te 

leven. 

6.2. Tussentijds mag HIJINK de voorwaarden voor het 

abonnement veranderen. Indien dit ten nadele is 

van u, dan kunt u het abonnement binnen één 

maand na de dag waarop de aanpassing in werking 

treedt, door schriftelijke opzegging beëindigen. 

 

7. Wie is abonnee 

Abonnee is de consument met wie het abonnement 

is afgesloten en zijn of haar gezinsleden 

ingeschreven op hetzelfde adres volgens het GBA. 

 

8. Wat gebeurt er als uw tegenpartij ook hulp krijgt van 

HIJINK 

8.1. Krijgt uw tegenpartij ook juridische hulp van HIJINK? 

Dan zal HIJINK eerst proberen –mits partijen 

instemmen- middels mediation het geschil te 

beslechten. Lukt dit niet dan zal alleen degene die 

zich als eerste meldde worden bijgestaan. Het 

moment van verstrekken van de definitieve 

opdracht door de client is daarbij leidend. 

 

9. Welke regels gelden voor het betalen van de 

abonnementsgelden 

9.1. De abonnementskosten zijn perkwartaal en vooraf 

verschuldigd en worden per automatische incasso 

afgeschreven 

9.2. Kunnen wij niet afschrijven dan sturen wij nog een 

herinnering. Betaalt u daarna binnen 7 dagen nog 

niet, dan vervalt uw recht op de voordelen van het 

abonnement tot het moment dat de achterstand 

volledig is ingelopen. Het abonnementsgeld blijft 

verschuldigd tot einde abonnement. 

9.3. Ook HIJINK kan het abonnement opzeggen als de 

abonnementsgelden 3 maal per jaar niet tijdig 

worden betaald of kunnen worden afgeschreven. 

HIJINK zal dit altijd vooraf aankondigen.  

 

 

10. HIJINK mag het abonnementsgeld jaarlijks aanpassen. Een 

stijging van de abonnementsgelden is geen geldige reden 

voor opzegging als dit niet meer is dan de jaarlijkse 

indexering voor consumentenprijsindex. Het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt deze index vast.  


