
 

   

  

Productvoorwaarden - Hulp bij ontslagprocedure UWV 

 

Wat moet u doen zodat wij u goed van dienst kunnen zijn? 

U dient ons tijdig alle stukken en informatie te verstrekken die voor uw zaak belangrijk kunnen zijn en bent tijdens kantooruren 

(eventueel op nader afgesproken tijden) telefonisch bereikbaar voor overleg. 

 

Wat doen wij voor u? 

Wij gaan direct voor u aan de slag, bestuderen de stukken en voeren overleg met u. Wij stellen namens u een verweerschrift op 

waarin wij uw zaak verdedigen en uw standpunt bepleiten. Als na beoordeling van alle door u toegezonden stukken blijkt dat geen 

redelijke kans bestaat het door u gewenste eindresultaat te behalen, bespreken wij dit met u, inclusief de vervolgstappen. Als 

besloten wordt niet verder te gaan, zullen wij het door u betaalde bedrag terugbetalen, onder inhouding van € 250,-. 

 

Welke kosten zijn niet inbegrepen? 

De vaste prijs omvat de dienstverlening zoals hiervoor omschreven, inclusief één zitting. Eventuele andere kosten die de 

dienstverlening met zich brengt (zoals reiskosten, griffierecht, deurwaarderskosten, tolk-/vertaalkosten, kosten van derden, zoals 

een expert e.d.) komen voor uw rekening. Wij rekenen geen kantoorkosten. Mocht onverhoopt een extra rechtszitting noodzakelijk 

zijn, dan kunnen wij u daarin bijstaan en u daarvoor een passend prijsvoorstel doen.  

 

Overige productvoorwaarden 

Ontslagadvieskantoor.nl is een merk van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. Vijverberg Advocaten & Adviseurs is de besloten 

vennootschap Vijverberg Advocaten B.V. gevestigd te Zoetermeer (KvK 27249588). Alle diensten en werkzaamheden worden 

uitgevoerd door Vijverberg Advocaten en uitsluitend ten behoeve van u als cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte 

werkzaamheden geen rechten ontlenen.  

 

Indien blijkt van conflicterende belangen tussen u en een andere cliënt of opdrachtgever van Vijverberg Advocaten, dan zal 

Vijverberg Advocaten u geen juridische hulp of bijstand verlenen. Vijverberg Advocaten zal het reeds door u betaalde bedrag op uw 

rekening terugstorten. 

 

Iedere aansprakelijkheid van Vijverberg Advocaten is beperkt tot maximaal het bedrag dat Vijverberg Advocaten aan u voor de 

dienstverlening heeft gefactureerd.  

 

In uw eigen belang en om te voorkomen dat u het belang van Vijverberg Advocaten schaadt, bent u verplicht Vijverberg Advocaten 

juist en volledig te informeren. Indien blijkt dat u dit bewust onjuist of onvolledig heeft gedaan, kan Vijverberg Advocaten de 

dienstverlening beëindigen.  

 

U kunt te allen tijde tijdens de uitvoering van de dienstverlening Vijverberg Advocaten vragen de behandeling van uw zaak te 

beëindigen. U hebt in dat geval geen recht op terugbetaling van het reeds door u betaalde bedrag en bent verplicht eventuele reeds 

door Vijverberg Advocaten ten behoeve van uw zaak gemaakte kosten aan Vijverberg Advocaten te betalen. 

 

Vijverberg Advocaten behandelt uitsluitend zaken waarop Nederlands recht van toepassing is en waarin de Nederlandse rechter 

bevoegd is. Op alle geschillen over de dienstverlening waarbij Vijverberg Advocaten partij is, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.  

 


