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1.6.

1.7.

JC-Cliënt: De Opdrachtgever die bij TICECo Legal Services een
Juridisch Continue overeenkomst afsluit.
JC-Overeenkomst: De overeenkomst tussen TICECo Legal Services en de JC-Cliënt, waarin afspraken zijn vastgelegd over het
verstrekken van juridisch advies en het uitvoeren van andere
Werkzaamheden ten behoeve van Gebruikers.
Gebruiker: Iedere individuele juridische entiteit in één land die
aan de overeenkomst tussen TICECo Legal Services en de JC-Client rechten kunnen ontlenen.
Fair Use Policy (“FPU”): Een beschrijving van regels op basis
waarvan wordt vastgesteld of de Gebruiker voor een advies of
andere werkzaamheden aan TICECo Legal Services een vergoeding verschuldigd is.
Adviesaanvraag: Een verzoek om advies of het uitvoeren van
Werkzaamheden, door TICECo Legal Services ontvangen van
een Gebruiker.
Adviesdossier: Een dossier identificeerbaar aan de hand van een
uniek nummer, bestaande uit één of meerdere Adviesaanvragen en die betrekking heeft (hebben) op hetzelfde (juridische)
vraagstuk, hetgeen uitsluitend door TICECo Legal Services zal
worden vastgesteld.
JC-Vergoeding: De jaarlijkse vergoeding die de JC-Cliënt aan
TICECo Legal Services verschuldigd is na het afsluiten van de JCOvereenkomst, tot en met de datum van rechtsgeldige beëindiging, exclusief honorarium en/of andere Facultatieve Kosten.

2.2.
2.3.

Deze Aanvullende Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van TICECo Legal Services en zijn van toepassing op Juridisch Continue overeenkomsten tussen TICECo
Legal Services en de JC-Cliënt.
Waar deze Aanvullende Voorwaarden afwijken van voornoemde Algemene Voorwaarden, prevaleren deze Aanvullende
Voorwaarden.
Alle voorwaarden van de JC-Overeenkomst zijn tevens van toepassing op Gebruikers, de JC-Cliënt staat er jegens TICECo Legal
Services voor in dat deze voorwaarden door iedere Gebruiker
zijn aanvaard. TICECo Legal Services kan daarnaast van iedere
gebruiker een daartoe strekkende verklaring vereisen.
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6.2.
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Artikel 3. Duur overeenkomst
3.1.

5.3.

Artikel 6. Kortingen

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1.

5.2.

De JC-Vergoeding geldt voor maximaal 2 Gebruikers. Voor iedere volgende Gebruiker geldt een toeslag zoals in de product
sheet Juridisch Continue wordt vermeld.
De toepasselijke JC-Vergoeding wordt vastgesteld aan de hand
van het cumulatief aantal medewerkers in dienst van alle Gebruikers op de ingangsdatum van de JC-Overeenkomst. Indien
het aantal medewerkers redelijkerwijs niet kan worden vastgesteld of aangetoond, dan geldt als uitgangspunt de hoogste categorie.
Het starterstarief is maximaal 1 jaar geldig en geldt slechts indien:
a) geen van de Gebruikers langer dan 6 maanden bij de Kamer
van Koophandel is ingeschreven op de ingangsdatum van
de Overeenkomst en;
b) bij alle Gebruikers tezamen niet meer dan 4 personen werkzaam zijn (incl. de eigenaren en/of DGA’s).
De JC-Vergoeding dient per twaalf (12) maanden bij vooruitbetaling te worden voldaan.
De JC-Cliënt en iedere Gebruiker is jegens TICECo Legal Services
hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die verband houden met alle kosten (zoals, maar niet beperkt tot, de JC-Vergoeding, honoraria en Facultatieve Kosten) die voortvloeien uit de
JC-Overeenkomst en Werkzaamheden, ongeacht op welke Gebruiker deze kosten betrekking hebben.

De JC-Cliënt heeft recht op een standaard korting op het honorarium.
De JC-Cliënt ontvangt in aanvulling op de standaard korting
maximaal éénmaal per jaar retroactief een extra korting over
alle in de voorafgaande periode van 12 opeenvolgende maanden aan – of ten behoeve van – Gebruikers in rekening gebrachte honoraria, tenzij:
a) voor de betreffende werkzaamheden een maximum - of
Vast Honorarium werd afgesproken, of;
b) er sprake is of is geweest van betalingsverzuim door de JCClient of Gebruiker.
Kortingen gelden uitsluitend gedurende de geldigheid van de
JC-Overeenkomst.
Nadere bijzonderheden en de betreffende kortingspercentages
worden vermeld in de product sheet Juridisch Continue.

De JC-Overeenkomst wordt aangegaan voor een Minimum Duur
van twaalf (12) maanden of vierentwintig (24) maanden en eindigt hierna automatisch, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Fair Use Policy (FPU)
4.1.

Iedere Gebruiker heeft recht op maximaal één uur gratis advies
per Adviesdossier, inclusief intake, tenzij sprake is van projecten
of Werkzaamheden waarvoor een Vast Honorarium geldt of een
maximum Honorarium is overeengekomen.
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