Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Algemeen en definities
Coronaboete.nu is een (online)service welke eigendom is van de maatschap SERV Advocaten
(KvK nummer 67346979). Doel van de service is het ter beschikking stellen van een mogelijkheid
waarmee rechtszoekenden op laagdrempelige en eenvoudige wijze zelfstandig verzet in kunnen
stellen tegen een strafbeschikking.
Via de website www.coronaboete.nu kan een rechtszoekende geheel zelfstandig een
verzetschrift genereren en is de rechtszoekende in staat om zelfstandig en op eigen
verantwoordelijkheid een verzetschrift in te dienen. Desgewenst is het mogelijk om – tegen
meerprijs – advies in te winnen van een advocaat welke is verbonden aan SERV Advocaten.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op desbetreffende overeenkomsten die via
coronaboete.nu tot stand zijn gekomen.
Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst tot dienstverlening
De art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens
coronaboete.nu aanvaarde opdrachten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de
resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te allen
tijde schriftelijk op te zeggen.
Artikel 4 – Werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening
Via de website www.coronaboete.nu is het mogelijk om op twee manieren gebruik te maken van
onze dienstverlening. Optie 1 betreft het geheel zelfstandig genereren van een verzetschrift via
de ‘verzet generator’. Optie 2 betreft het genereren van een verzetschrift waarbij het verzet eerst
wordt beoordeeld door een van onze advocaten en wordt voorzien van verder advies.
Optie 1: zelfstandig verzetschrift
Indien de rechtszoekende ervoor kiest om geheel zelfstandig een verzetschrift te generen
verplicht coronaboete.nu zich tot de volgende werkzaamheden:
•
•

Het leveren van een (digitaal) verzetschrift op basis van de door de rechtszoekende
ingevoerde gegevens;
Het verstrekken van instructies om een tijdige indiening van het verzetschrift te
bewerkstelligen.

Coronaboete.nu is derhalve verplicht zorg te dragen voor een werkende service maar voert geen
controle uit op de juistheid van de door de rechtszoekende verstrekte gegevens. De
rechtszoekende is derhalve verantwoordelijk en staat in voor de juistheid van de verschillende
gegevens alsmede voor (tijdige) indiening van het verzetschrift. Tot andere werkzaamheden is
coronoaboete.nu niet gehouden.
Optie 2: zelfstandig verzetschrift met beoordeling door advocaat
Indien de rechtszoekende ervoor kiest om zelfstandig een verzetschrift te genereren maar daarbij
gebruik te maken van de beoordeling door een advocaat geldt dat coronaboete.nu zich verplicht
tot de volgende werkzaamheden:

Versie: mei 2020

•
•
•
•
•

Het indienen van het verzetschrift tegen de strafbeschikking bij de juiste instanties.
Het versturen van een kopie van de ontvangstbevestiging aan de rechtszoekende;
Het namens de rechtszoekende opvragen van het zaaksdossier bij de juiste instanties.
Een telefonisch gesprek met de rechtszoekende omtrent de inhoud van het zaaksdossier;
Het voorzien van advies over de aanvulling van het verzetschrift.

Coronaboete.nu en de desbetreffende advocaat bij SERV Advocaten is derhalve gehouden te
voorzien van advies op basis van de door de rechtszoekende ingevoerde gegevens en de inhoud
van het dossier.
Uitdrukkelijk uitgesloten van de gesloten overeenkomst zijn eventuele werkzaamheden die zien
op het aanvullen van het verzetschrift door de advocaat zelf, het voorbereiden of bijwonen van
een eventuele zitting na dagvaarding of andere niet omschreven werkzaamheden. Wel is het
mogelijk op deze punten nadere overeenkomsten te sluiten.
Artikel 5 – Kosten
Voor wat betreft de kosten die behoren bij voornoemde opties geldt dat deze kunnen wijzigen en
aan eerdere of latere prijzen geen rechten kunnen worden ontleend. De kosten worden door de
rechtszoekende bij het aangaan van de overeenkomst tot dienstverlening aan coronaboete.nu
voldaan door middel van een (directe) iDeal betaling.
Op alle door coronaboete.nu verrichte dienstverlening is door coronaboete.nu BTW verschuldigd.
Indien rechtszoekende niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de rechtszoekende
wettelijk in verzuim, op grond waarvan coronaboete.nu bevoegd is de overeenkomst tot
dienstverlening zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, met inachtneming
van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
Artikel 6 – Ontbinding
De overeenkomst tot dienstverlening door coronaboete.nu kan zonder rechterlijke tussenkomst
worden opgezegd dan wel ontbonden in de volgende gevallen:
• indien rechtszoekende de goede naam van coronaboete.nu dan wel SERV Advocaten
aantast dan wel aangetast heeft en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten
is vastgesteld;
• indien rechtszoekende niet naar behoren medewerking verleent aan de aan
coronaboete.nu dan wel SERV Advocaten verleende opdracht;
• indien tussen rechtszoekende en coronaboete.nu een verschil van mening bestaat over
de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet
in onderling overleg kan worden opgelost.
• indien rechtszoekende onvolledige dan wel onjuiste informatie verstrekt, dan wel nalaat
de door opdrachtnemer verzochte informatie tijdig te verstrekken.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van coronaboete.nu voor schade
voortvloeiende uit of verband houdende met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van
opdrachten, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SERV Advocaten in het desbetreffende geval aanspraak geeft,
vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden door SERV Advocaten
wordt gedragen. Desgevraagd worden over de gesloten beroepsverzekering inlichtingen
verschaft.
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Artikel 8 – Archivering
Afgeronde dossiers worden door ons in beginsel 5 jaar bewaard. Indien rechtszoekende wenst
dat de dossiers die betrekking hebben op de opdracht langer bewaard worden, dient de
opdrachtgever dat aan coronaboete.nu kenbaar te maken.
Artikel 9 - Bescherming van persoonsgegevens
Onder omstandigheden is coronaboete.nu wettelijk verplicht de identiteit van de rechtszoekende
bij de cliënt vast te stellen en vast te leggen. Wij dragen zorg voor technische en organisatorische
maatregelen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens in de zin
van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 10 – Rechtsmacht
Nederlands recht is op geschillen tussen coronaboete.nu en rechtszoekende van toepassing,
voor zover die niet vallen onder de bevoegdheid van de Deken van de Orde van Advocaten
Midden-Nederland. Geschillen worden door coronaboete.nu bij uitsluiting gebracht voor de
bevoegde Nederlandse rechter.
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