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Algemene voorwaarden Juros B.V. 
(handelend onder de naam Projectadministratie.nl) 
 
Artikel 1 Algemeen  
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Juros B.V. en een klant, voor zover door 
partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 
1.2 Alle door Juros B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Juros B.V. een 
machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt van een aspirant-klant, of anderszins in opdracht van de 
aspirant-klant. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Juros B.V. mogelijk. Door herroeping 
komt geen overeenkomst tot stand en is Juros B.V. gehouden al hetgeen Juros B.V. reeds heeft ontvangen aan de klant terug te 
betalen. Juros B.V. kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren. 
1.3 Juros B.V. is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na 
bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in 
afwijking van art. 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum 
waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. 
 
Artikel 2 Verplichtingen van Juros B.V. 
2.1 Juros B.V. spant zich in als een goed dienstverlener zorg te dragen voor:  
- het ter beschikking stellen van de internetapplicatie “Projectadministratie.nl”. 
- de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden. 
- het maken van een dagelijkse back-up van de internetapplicatie “Projectadministratie.nl” en de data. 
- een beveiligde verbinding tussen de klant en de internetapplicatie “Projectadministratie.nl” (zie artikel 7). 
2.2 Juros B.V. kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik 
gemaakt kan worden van de Juros B.V. diensten.  
2.3 Juros B.V. onthoudt zich van het inzien van persoonlijke data van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij 
Juros B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 
 
Artikel 3 Aansprakelijkheid  
3.1 Juros B.V. is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of 
opzet van Juros B.V. Met name is Juros B.V. niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: 
onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem bij Juros B.V. of derden, handelingen van andere klanten of 
internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mailadres gegevens.  
3.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk 
voor alle daaruit voor Juros B.V. voortvloeiende schade.  
3.3 De klant vrijwaart Juros B.V. tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan 
door het gebruik van de klant van de internetapplicatie “Projectadministratie.nl”, dan wel door het niet nakomen van de klant van 
zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.  
 
Artikel 4 Duur en einde van de overeenkomst 
4.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds 
stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd.  
Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van 
de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst 
aanvangt op de dag waarop Juros B.V. de opzegging ontvangt. 



Pagina 2 van 2 

 
 
Artikel 5 Betaling 
5.1 De aan Juros B.V. verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling, middels automatische incasso, te worden voldaan, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te 
betalen.  
5.2 Indien de klant niet binnen de termijn van art. 5.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder 
nadere ingebrekestelling een wettelijke rente van 1% per maand verschuldigd over het factuurbedrag. Door Juros B.V. redelijkerwijs 
te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen 
naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de klant worden vergoed. Deze kosten worden berekend op basis van het 
incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 115,00 Euro. 
5.3 Juros B.V. behoud zich het recht voor om bij uitblijven van de betalingen de klant de toegang tot de internetapplicatie 
“Projectadministratie.nl” te ontzeggen totdat de betalingen volledig zijn voldaan. 
5.4 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
 
Artikel 6 Overmacht 
6.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg 
waarvan Juros B.V. niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen.  
Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de 
telecommunicatie-infrastructuur, storingen in (stroom) netwerken.  
6.2 Juros B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt 
nadat Juros B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.  
6.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Juros B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door 
overmacht nakoming van de verplichtingen door Juros B.V. niet mogelijk is langer duurt dan vier (4) dagen is ieder der partijen 
bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding 
ontstaat.  
 
Artikel 7 Beveiligde verbinding 
7.1 Zodra de klant inlogt op de database van “Projectadministratie.nl”wordt er met behulp van de SSL techniek (Secure Socket 
Layer) een beveiligde verbinding tot stand gebracht tussen de centrale computer van “Projectadministratie.nl” en de computer van de 
klant. Deze op het internet gangbare en door de meeste financiële instellingen gebruikte techniek zorgt ervoor dat de datastroom is 
gecodeerd met een sleutel die alleen bij de centrale computer van “Projectadministratie.nl” en uw computer bekend is. De data welke 
u verstuurt zit als het ware in een verzegelde envelop. Bij ontvangst controleert de centrale computer van “Projectadministratie.nl” 
(of bij terugontvangst uw computer) of de zegel onderweg niet is verbroken. 
 
Artikel 8 Geschillen 
8.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen 
om beslissingen van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de 
gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Juros B.V. gebonden zijn. 
 
Artikel 9 Ontbinding 
9.1 Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, of indien op een van de partijen de Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing geraken, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door 
schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 
Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de 
rechten terzake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden. 
 
Artikel 10 Toepasselijk Recht 
10.1 Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van 
nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels 
van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan. 
 


