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GESPECIALISEERD OP HET RAAKVLAK VAN RECHT EN ICT 
ICT is een dynamisch vakgebied. De technologie staat niet stil en u blijft uw software, app of 
platform continu ontwikkelen. Uw klanten verwachten veel van u. Ze hebben uw technologie 
nodig om te blijven groeien. Als u met hen aan tafel zit, verwachten ze een expert. Niet 
alleen op het vlak van IT, maar zeker ook op het gebied van contracten, privacywetgeving 
(AVG), voorwaarden en SLA’s. Niet uw specialiteit? Geen probleem: onze juridische 
specialisten helpen u graag verder.  
 
ICT-advocatenkantoor Legalz in Rotterdam is gespecialiseerd in de juridische zaken rond de 
ontwikkeling, levering en exploitatie van ICT-producten en -diensten. Zo helpen wij al 
jarenlang ontwikkelaars, leveranciers en afnemers van apps, platforms en software bij de 
totstandbrenging van de contracten en het oplossen van geschillen. Ook staan wij 
opdrachtgevers bij die over dezelfde kennis en ervaring willen beschikken bij het sluiten van 
contracten of oplossen van geschillen met leveranciers.   
 

ONZE EXPERTISE 
Wij bieden u diverse diensten op het gebied van ICT-recht. Wij bieden de volgende 
expertises:   
 

• Huisjurist in ICT 
We nemen alle juridische ICT-zaken uit handen en nemen op verzoek als huisjurist 
plaats aan de onderhandelingstafel of wij adviseren u op de achtergrond over vragen 
die voor u spelen.  

 

• ICT-contracten  
We helpen met een laatste juridische check, een grondige beoordeling of een volledig 
door ons opgesteld ICT-contract. Of het nu gaat om een traditioneel softwarepakket 
of een app in de cloud: wij hebben de expertise in huis. 

 

• ICT-geschillen 
We staan bij in geschillen en juridische procedures over contractueel tekortschieten, 
schade en aansprakelijkheid, de uitvoering van ICT-contracten en mislukte ICT-
projecten. 

 

• Bescherming van intellectueel eigendom 
Legalz geeft advies over contracten en geschillen rondom inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten en bescherming van bedrijfsinformatie en knowhow. 

 

• Trainingen 
Onze ICT-juristen geven juridische trainingen op het gebied van ICT-contracten, het 
gebruik van algemene voorwaarden, het opstellen van SLA’s en bescherming van 
knowhow.   
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OVER LEGALZ 
ICT-advocatenkantoor Legalz werd in 2011 opgericht in Rotterdam door ICT-advocaat Robert 
Grandia. Hij en zijn team werken vanuit de filosofie dat zaken op het terrein van ICT-recht 
expertise vergen van een ICT-advocaat of ICT-jurist die over kennis van beide domeinen 
beschikt. 
 

ONZE WERKWIJZE  
Werkzaamheden worden door Legalz altijd uitgevoerd op basis van een schriftelijke 
opdrachtbevestiging. We maken met u eerst duidelijke afspraken over de werkzaamheden, 
het tijdpad en de kosten. Alle stappen in onze dienstverlening worden in nauw overleg met 
u gemaakt.  
 

INZICHT IN DE KOSTEN 
Wij werken op basis van een vast uurtarief van € 215,00 (ex. BTW). Een opslag voor 
kantoorkosten wordt niet berekend. Evenmin geldt bij spoedeisendheid een hoger tarief, 
want een voortvarende aanpak is bij ons de regel. Bij omvangrijke projecten is een 
gereduceerd (dag)tarief mogelijk en bij bepaalde werkzaamheden een fixed fee. 
Werkzaamheden en tijdsbesteding worden altijd verantwoord door middel van een heldere 
specificatie. Wilt u meer weten? Neem dan telefonisch contact op en ontvang een 
vrijblijvend voorstel. 
 

VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING 
Een kennismaking is kosteloos en vrijblijvend. Spreekt onze werkwijze u aan? Dan maken 
wij graag tijd vrij om met u kennis te maken en te horen waar u tegen aanloopt. Bezoek 
onze website of neem contact op via 010 2290 646.  
 

ROUTE- EN CONTACTGEGEVENS 
Legalz is gevestigd in het centrum van Rotterdam. Ons kantoor is goed bereikbaar met 
zowel auto als openbaar vervoer. Als u met de auto komt, dan raden wij aan om te 
parkeren in de naast ons kantoor gelegen parkeergarage WTC-Beursplein.  
 

 
ICT-advocatenkantoor Legalz 
Minervahuis III  
Rodezand 34  
3011 AN ROTTERDAM 
 
T 010 229 06 46  
E contact@legalz.nl  
I  www.legalz.nl  
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“Samen met Legalz is het prima werken aan de 
onderhandelingstafel. Het gaat niet alleen om de 

juridische kennis, maar ook om de aanpak 
tijdens zulke gesprekken.” 

 
—Tom Louwrier, directeur Ratio Consultants 

 

ONZE BELOFTE  
 

Deskundig - wij verstaan ons vak, kennen de IT-wereld en spreken uw taal 
 

Persoonlijk - direct contact met uw vaste ICT-jurist of ICT-advocaat   
 

Bereikbaar - tijdens en ook buiten kantooruren zijn wij er voor u 
 

Proactief - wij adviseren over nieuwe ontwikkelingen ICT-recht en de -markt. 



 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Advocatenkantoor Legalz B.V. (hierna: “Legalz”) is gevestigd aan het 
Rodezand 34 te (3011 AN) Rotterdam en ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
53080904. 

 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
werkzaamheden door, rechtsbetrekkingen met en opdrachten 
verstrekt aan Legalz en personen werkzaam voor Legalz. De 
algemene voorwaarden zijn tevens toepasselijk ten gunste van 
iedere derde die wordt ingezet ter uitvoering van werkzaamheden 
of aansprakelijk wordt gehouden. 

 
Opdrachten worden te allen tijde beschouwd als uitsluitend verstrekt 
aan Legalz, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling 
is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. 
De werking van de artikelen 7:404 (geeft voor het laatstgenoemde 
geval een regeling) en 7:407 lid 2 (vestigt een hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor de gevallen waarin aan twee of meer personen 
een opdracht is gegeven) van het Burgerlijk Wetboek wordt 
uitgesloten. 

 
Legalz zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de zorg betrachten die redelijkerwijs van 
haar onder de gegeven omstandigheden en met in aanmerking van de door cliënt schriftelijk 
in het kader van de zaak verstrekte informatie en medewerking van haar mag worden 
verwacht. Legalz staat niet in voor het bereiken van een beoogd resultaat. 

 
Een eventuele aansprakelijkheid van Legalz is beperkt tot een bedrag of bedragen waarop de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico. 
Aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of andere indirecte schade is uitgesloten. 

 
Legalz zal bij de inzet van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 
Aansprakelijkheid van Legalz voor tekortkomingen van deze derde is uitgesloten. 

 
Werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn 
bedraagt 14 dagen. Verrekening of opschorting door de cliënt is uitgesloten. Externe 
kosten (zoals uittreksels, leges en griffierecht) worden doorbelast. Te allen tijde kan een 
voorschot gevraagd worden voor te verrichten werkzaamheden of te maken externe 
kosten. 

 
Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen 
worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Op klachten is een 
kantoorklachtenregeling toepasselijk.  
 

https://static1.squarespace.com/static/57718ce22e69cfd869e2f4b4/t/5b3b6593758d46337de9ac04/1530619284530/Kantoorklachtenregeling+Advocatenkantoor+Legalz+B.V..pdf


   

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE 

 
Wekelijks publiceren onze ICT-juristen een nieuwe blog met nieuws en actualiteiten 
binnen ICT-recht. Van wetgeving tot praktijksituaties: onze blog helpt u verder. Lees 
de Legalz blog of abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang de laatste blogs en 
actualiteiten maandelijks in uw mailbox.  

https://www.legalz.nl/blog
https://www.legalz.nl/nieuwsbrief

