
                                                                                          

ARAG Legal Services 

Abonnementsvoorwaarden zakelijk 

.  ARAG Legal Services mag er van uitgaan dat de verstrekte gegevens correct, volledig en naar waarheid zijn 

opgegeven. 

.  Het abonnement geeft recht op gratis telefonisch eerstelijns juridisch advies. U kunt tevens tegen een 

gereduceerd tarief uw belangen laten behartigen door een van de specialisten van ARAG Legal Services of een 

aangesloten netwerkkantoor. Op de dienstverlening van de specialisten ARAG Legal Services zijn de "algemene 

voorwaarden dienstverlening ARAG Legal Services"  van toepassing. Indien uw belangen worden behartigd 

door een netwerkkantoor, dan zijn de algemene voorwaarden van het betreffende netwerkkantoor van 

toepassing. 

.  Als u het abonnement via internet of telefoon bent aangegaan, dan heeft u 7 dagen de tijd om het 

abonnement kosteloos te annuleren. Als u binnen deze periode al gebruik heeft gemaakt van het abonnement 

dan geldt dit niet. 

.  De jaarlijkse abonnementskosten worden door ZZP-Kortingspas automatisch geïncasseerd. De eerste 

betaling dient te geschieden via IDEAL. Het abonnement geldt slechts voor het filiaal op het opgegeven 

abonnementsadres en het aldaar werkzame personeel, tenzij anders is overeengekomen. 

.  Het abonnement loopt ten minste één jaar en wordt op de verlengingsdatum automatisch verlengd met één 

jaar. 

.  U kunt het abonnement schriftelijk opzeggen tot 1 maand voor de verlengingsdatum. Dit houdt in dat ZZP-

Kortingspas ten minste 1 maand voor de verlengingsdatum de schriftelijke opzegging ontvangen moet hebben. 

De schriftelijke opzegging kan per e-mail of per (aangetekende brief) post. Binnen enkele dagen na uw 

opzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw opzegging per email. 

.  Als de abonnementsgegevens gedurende het abonnement wilt wijzigen (bijvoorbeeld bij verhuizing), dan 

geeft u deze wijziging zo spoedig mogelijk door aan ZZP-Kortingspas. 

.  Als abonnee ontvangt u onze nieuwsbrief als u hiervoor toestemming geeft. Als u geen berichten via e-mail 

meer wilt ontvangen dan kunt u zich heel gemakkelijk afmelden via de afmeld-link op de website en de 

nieuwsbrief. 

.  De aansprakelijkheid van ARAG Legal Services is beperkt tot het bedrag waarop de door ARAG Legal Services 

afgesloten beroepsaansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, 

vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. 

.  Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is 

iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan ARAG Legal Services in de desbetreffende zaak in het 

desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium tot een maximum van € 10.000,-. 

.  ARAG Legal Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. 

.  ARAG Legal Services is bevoegd deze abonnementsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden tussentijds 

aan te passen. 


