
Aanvullende Voorwaarden van de Rechtstelefoon per 31 oktober 2013 !
1. In geval van overmacht is Rechtstelefoon niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt 

verstaan: elke van de wil van Rechtstelefoon onafhankelijke omstandigheid die nakoming 
van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: 
oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, uitval 
van elektra, uitval van internet en andere ernstige storingen in het bedrijf van Rechtstelefoon 
of dat van door haar ingeschakelde derden, en wanneer vijftig procent of meer van de bij 
Rechtstelefoon werkzame personen wegens ziekte niet in staat is te werken, waarbij naar 
boven wordt afgerond op hele personen. Bij overmacht heeft Rechtstelefoon  - naar haar 
keuze - het recht om de overeenkomst met de duur der overmacht te verlengen of de 
overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden zonder dat Rechtstelefoon in 
welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.  !

2. Rechtstelefoon  is niet aansprakelijk voor enig indirect of bijkomend verlies zoals financieel 
verlies, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van zaken of goodwill of enige 
andere types van verwachte of incidentele verliezen, zoals het verlies van verwachte 
besparingen, een verhoging van schulden, het niet kunnen verlagen van schulden.  !

3. Indien Rechtstelefoon aangeeft niet betreft een specifieke situatie (in concreto) te kunnen 
adviseren en overgaat tot een algemeen advies (in abstracto), dan is Rechtstelefoon niet 
aansprakelijk wanneer dit in abstracto gegeven advies toch in conctreto wordt gebruikt.  !

4. Rechtstelefoon is nadrukkelijk wel aansprakelijk wanneer Rechtstelefoon opzettelijk nalatig 
handelt of grof nalatig handelt.  !

5. In geval van aansprakelijkheid zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot tien maal de door 
Rechtstelefoon in rekening gebrachte totaalprijs waarop de aansprakelijkheid betrekking 
heeft met een maximum van €10.000,00.  !

6. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de dag 
waarop de schade bekend werd en de mogelijke aansprakelijkheid van Rechtstelefoon voor 
die schade. !!

Rechtstelefoon is een handelsnaam van Pretoga. Pretoga is een in het handelsregister te Den 
Haag onder KvK-nummer 53539176 geregistreerd bedrijf. In alle gevallen wordt in deze 
Aanvullende Voorwaarden met Rechtstelefoon ook Pretoga bedoelt. Deze Aanvullende 
Voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op producten en/of diensten die Pretoga als 
en onder andere handelsnamen aanbiedt dan Rechtstelefoon. 
  
Deze Aanvullende Voorwaarden zijn een aanvulling op de door Rechtstelefoon gehanteerde en 
van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden.


