
 
 
 
  

Voorwaarden (03-2021) 
 
 

DAS Shop 
 
 
 



Voorwaarden DAS Shop (03-2021) 2 

 

Inhoudsopgave 

1. Gebruik DAS Shop ........................................................................................................................ 3 

2. Abonnement Documentenshop ................................................................................................... 4 

3. Telefonisch adviesgesprek met een jurist ................................................................................... 4 

4. Juridische Bedrijfsanalyse ........................................................................................................... 4 

5. Uw persoonlijke en zakelijke gegevens ....................................................................................... 4 

6. Eigendomsrechten ........................................................................................................................ 4 

7. Betaling .......................................................................................................................................... 4 

8. Aansprakelijkheid.......................................................................................................................... 5 

9. Wijzigingen voorwaarden ............................................................................................................. 5 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.................................................................................... 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorwaarden DAS Shop (03-2021) 3 

Voorwaarden DAS Shop 
 
Dit zijn de voorwaarden van ‘DAS Shop’. DAS Shop 
is een handelsnaam van de besloten vennootschap 
DAS Legal Services B.V.  
 
DAS Shop maakt het voor ondernemers mogelijk om 
door het beantwoorden van vragen zelf een juridisch 
document op maat te maken. 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten 
en aanbiedingen van DAS Shop.  
 
Met u bedoelen we uzelf en/of uw onderneming. 
 
 

1. Gebruik DAS Shop 
1. Het resultaat van de aangeboden tools, zoals de 

documentengenerator, Juridische Bedrijfsanalyse, 
Privacy-scan en Algemene Voorwaarden-scan, is 
afhankelijk van de antwoorden die u invult. Beant-
woord de vragen dan ook zorgvuldig, correct en 
na lezing van de toelichting op de vraag. U bent 
zelf verantwoordelijk voor het beantwoorden van 
de vragen en het selecteren van een passend 
document. 

2. Alle documenten en tools zijn uitsluitend geba-
seerd op de Nederlandse wet- en regelgeving. De 
documenten en toelichtingen zijn uitsluitend opge-
steld voor ondernemers die in Nederland 
gevestigd zijn en in Nederland actief zijn. U mag 
de documenten alleen voor uzelf en/of uw eigen 
onderneming gebruiken voor doeleinden die direct 
verband houden met uw eigen bedrijfsvoering. 

3. Het staat DAS Shop steeds vrij het aanbod aan 
documenten en tools en/of de inhoud daarvan te 
wijzigen. Van verwijderde documenten of tools 
en/of eerdere versies daarvan kunt u daarna per 
direct geen gebruik meer maken. 

4. Het is niet toegestaan om de gegenereerde docu-
menten of de uitkomsten van scans aan derden 
aan te bieden. Er zijn zichtbare en onzichtbare 
kenmerken aangebracht om inbreuk op de 
rechten van DAS Shop te achterhalen. 

5. DAS Shop hanteert een 100% tevredenheids-
garantie. Als u niet tevreden bent over het docu-
ment, dan heeft u de mogelijkheid om binnen 30 
dagen na het plaatsen van uw bestelling uw geld 
terug te vragen. U moet uiteraard wel hebben 
betaald en wij stellen het op prijs als u ons nog in 
de gelegenheid stelt de eventuele tekortkoming te 
herstellen. Als u aanspraak maakt op deze rege-
ling, dan mag u het document niet meer 
gebruiken. 

6. DAS Shop spant zicht in de juridische docu-
menten, toelichtingen en tools up-to-date te 
houden. DAS Shop maakt gebruik van kennis-
partners. De kennispartners worden zorgvuldig 
geselecteerd en beschikken allen over een vak-
technisch bureau dat de relevante wijzigingen in 
wet- en regelgeving bijhoudt en de documenten 
en adviezen daarop aanpast. 

7. Het staat DAS Shop vrij om onderzoek te doen 
naar de vraag of u in staat bent om de kosten 
voor haar diensten te voldoen. Ook mag DAS 
Shop onderzoeken of het verantwoord is om een 
overeenkomst met u aan te gaan. Als daar goede 
redenen voor zijn, mag DAS Shop uw bestelling 
weigeren of mag zij aanvullende voorwaarden 
stellen. 

8. DAS Shop mag in voorkomende gevallen gebruik-
maken van de diensten van derden. 
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2. Abonnement Documentenshop 
1. U kunt tegen het op de website gepubliceerde 

tarief een abonnement afsluiten op de 
documentenshop. Abonnees krijgen door middel 
van een account toegang tot alle documenten in 
de documentenshop. Het account maakt het 
mogelijk dat abonnees hun gegenereerde docu-
menten bewerken en opslaan. Het abonnement 
wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en gaat 
in op het moment dat u het abonnement afsluit. 
Daarna wordt het abonnement voor eenzelfde 
periode van 1 jaar voortgezet, tenzij u het abon-
nement ten minste 1 maand voor het einde van 
de looptijd opzegt door het sturen van een brief of 
een e-mail aan DAS Shop. Na beëindiging van 
het abonnement heeft u geen toegang meer tot 
het account en de daarin opgeslagen docu-
menten. DAS Shop houdt uw opgeslagen 
documenten na beëindiging van het abonnement 
nog 2 maanden voor u beschikbaar. Op verzoek 
stelt DAS Shop de documenten gedurende die 
periode in een gangbaar formaat aan u beschik-
baar. Na 2 maanden is DAS Shop gerechtigd om 
de opgeslagen documenten te verwijderen. De 
opgeslagen documenten zijn dan niet meer voor u 
beschikbaar.  

2. DAS Shop mag het abonnement na 1 jaar met 
inachtneming van een termijn van ten minste 1 
maand opzeggen door een e-mail te sturen naar 
het door u opgegeven e-mailadres. 

3. Als u in strijd met deze algemene voorwaarden of 
de toepasselijke wet- en regelgeving handelt, mag 
DAS Shop het abonnement per direct beëindigen. 
U heeft dan geen toegang meer tot het account. 

4. DAS Shop mag de prijs voor het abonnement 
wijzigen. DAS Shop informeert u 30 dagen van te 
voren over een wijziging van de algemene voor-
waarden of de prijs van het abonnement. Dat doet 
DAS Shop door een e-mail te sturen naar het 
door u opgegeven e-mailadres. 

5. Als u het niet eens bent met de wijzigingen die 
DAS Shop doorvoert, dan mag u het abonnement 
opzeggen. Uw abonnement eindigt dan op de 
datum waarop de wijziging zou ingaan. U kunt op-
zeggen tot de datum waarop de wijzigingen 
ingaan. 

6. Voor wijzigingen van ondergeschikt belang geldt 
geen opzeggingsrecht. Een prijsstijging aan de 
hand van de door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek vastgestelde index voor commerciële 
dienstverlening geldt bijvoorbeeld altijd als een 
wijziging van ondergeschikt belang. U kunt het 
abonnement dan niet opzeggen vanwege verho-
ging van de prijs.  

7. Door na de datum waarop de wijzigingen zijn 
ingegaan gebruik te blijven maken van het abon-
nement accepteert u de toepasselijkheid van de 
gewijzigde algemene voorwaarden en/of gewij-
zigde prijs van abonnement. 

3. Telefonisch adviesgesprek met een 
jurist 
U kunt tegen het tarief dat op de website is gepu-
bliceerd een afspraak maken voor een telefonisch 
adviesgesprek met een jurist. Het tarief geldt voor 
eenheden van 30 minuten. Niet gebruikte minuten 
kunt u niet op een later moment gebruiken of daar-
voor om terugbetaling vragen. De jurist adviseert u 
telefonisch op basis van de informatie die u tijdens 
het telefoongesprek aan de jurist geeft. 
 

4. Juridische Bedrijfsanalyse 
U kunt tegen het tarief dat op de website is gepu-
bliceerd gebruikmaken van de Juridische 
Bedrijfsanalyse. Op basis van de antwoorden die u 
invult in het self-assessment, ontvangt u een rapport 
met algemene juridische aandachtspunten en prak-
tische tips. De inhoud van het rapport kunt u met 
een medewerker van de DAS Ondernemers-desk 
bespreken. Dit gesprek duurt maximaal 60 minuten 
Niet gebruikte minuten kunt u niet op een later 
moment gebruiken of daarvoor om terugbetaling 
vragen. 
 

5. Uw persoonlijke en zakelijke 
gegevens 
DAS Shop gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke 
en zakelijke gegevens. DAS Shop behandelt de 
door u ingevulde gegevens als vertrouwelijk en zal 
deze gegevens niet zonder uw toestemming aan 
derden verstrekken. Op www.das.nl/privacy kunt u 
nalezen hoe DAS Shop met uw privacy omgaat. 
 

6. Eigendomsrechten 
Alle intellectuele eigendomsrechten van de 
documentengenerator en de documenten die ter 
beschikking zijn gesteld, berusten bij DAS Shop 
en/of met haar samenwerkende partners. U verkrijgt 
alleen het recht het gegenereerde document te ge-
bruiken voor uzelf en/of uw eigen onderneming en 
voor doeleinden die direct verband houden met uw 
eigen bedrijfsvoering. 
 

7. Betaling 
1. Voor een document is een vergoeding verschul-

digd die bij het aanbod in DAS Shop staat 
vermeld. De vergoeding is altijd exclusief btw. 

2. Betalingen kunnen uitsluitend worden verricht via 
de betaalmethoden die tijdens het bestelproces 
worden weergegeven. 

3. De factuur wordt uitsluitend in PDF-formaat 
beschikbaar gesteld en per e-mail aan u toe-
gezonden. 
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8. Aansprakelijkheid 
1. Iedere aansprakelijkheid van DAS Shop is be-

perkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval 
door haar verzekeraar voor de schade aan uw 
zijde wordt uitgekeerd. U kunt geen aanspraak 
maken op vergoeding van gevolgschade. Als de 
verzekeringsuitkering onvoldoende is of als de 
verzekering om welke andere reden dan ook niet 
tot uitkering komt, dan is iedere aansprakelijkheid 
van DAS Shop beperkt tot maximaal € 1.000,-. 
DAS Shop zal geen beroep doen op deze beper-
kingen als er sprake is van opzet of bewuste 
roekeloosheid. 

2. U vrijwaart DAS Shop voor alle aanspraken van 
derden in verband met uw gebruik van DAS Shop 
en de juridische documenten van DAS Shop. 

3. DAS Shop is niet aansprakelijk voor schade die 
het gevolg is van het optreden van samen-
werkende partners en/of andere derden. 

4. In gevallen van overmacht aan de zijde van DAS 
Shop en/of haar partners heeft u geen recht op 
schadevergoeding. 

 

9. Wijzigingen voorwaarden 
DAS Shop mag deze voorwaarden op ieder moment 
aanpassen. 
 
 

10. Toepasselijk recht en bevoegde 
rechter 
1. Op de rechtsverhouding tussen u en DAS Shop is 

het Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen tussen u en DAS Shop worden 

beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement Amsterdam. 
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