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  De expertise die wij bieden 
 
  # ICT-Contracten  
  opstellen en beoordelen van en adviseren over contracten en algemene   
  voorwaarden voor de ontwikkeling van software, outsourcing,   
  partnerships, Cloud computing, source code escrow, distributie en   
  offshoring 
 
  # ICT-geschillen 
  bijstaan in geschillen en procedures over contractueel tekortschieten,  
  schade en aansprakelijkheid, de uitvoering van ICT-contracten en   
  mislukte ICT-projecten 
 
  # Bescherming van intellectuele eigendom 
  bijstaan bij contracten en geschillen over inbreuk op intellectuele   
  eigendomsrechten zoals auteursrechten, databankrechten,  
  merkenrechten en bescherming van bedrijfsinformatie en knowhow 
 
  # Trainingen 
  het geven van juridische trainingen op het gebied van ICT-contracten en  
  algemene voorwaarden (zoals rond mantelcontracten, SLA’s, software- 
  ontwikkeling en Cloud computingdiensten).  

 

 

 

 
 
 

De wereld draait op software 
ICT verandert de wereld om ons heen. Software zorgt voor de werking van bruggen, 
digitale camera’s en auto’s en maakt het mogelijk om verzekeringen af te sluiten, geld 
te betalen en vakanties te boeken. Geen organisatie kan haar core business uitvoeren 
zonder goedwerkende ICT. Zonder software geen navigatiesystemen in auto’s of 
vliegtuigen. En ook geen internet, e-mail of social media. Software vormt de stille 
kracht achter de dagelijkse dingen van het bestaan en met recht kan worden gezegd: 
de wereld draait op software. 
 
In deze nieuwe wereld heeft u ook juridische specialisten nodig met ervaring met en 
verstand van ICT-recht die u kunnen bijstaan met goed advies. Advocatenkantoor 
Legalz is een nichekantoor. Wij hebben ons toegelegd op de juridische zaken rond de 
ontwikkeling, levering en exploitatie van ICT-producten en -diensten. Wij bieden de 
combinatie van kennis en deskundigheid van zowel ICT als recht.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  ICT-CONTRACTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

  Het opstellen en beoordelen van en adviseren over  
  contracten en algemene voorwaarden op het gebied   
  van ICT is onze expertise.  
   
  Wij hebben wij onze opdrachtgevers in de afgelopen     
  jaren bijgestaan bij de volgende overeenkomsten: 

 
 -  Overeenkomst ontwikkeling social media platform 
 -  Mantelcontract inkoop ICT-producten en -diensten 

     -  Partner Agreement Software Development 
     -  Contract koop en implementatie datawarehouse 
     -  Service Level Agreement webhosting 
     -  Overeenkomst Cloud Computing Services 
     -  Algemene voorwaarden web fashion store 
     -  Overeenkomst ontwikkeling en exploitatie apps 
     -  Overeenkomst outsourcing werkplekbeheer 
     -  Agreement Offshoring Development & Delivery 
     -  Gebruiksvoorwaarden internetboekingssysteem 
     -  Schikkingsovereenkomst geschil IP-rechten 
     -  Privacy Disclaimer & Website User Terms 
     -  Service Level Agreement Maintenance & Support 
     -  Non Disclosure Agreement (NDA) 
      -  ASP/SaaS-aansluitovereenkomst 
     -  Gebruikersvoorwaarden User Review Platform 
     -  Gebruiksvoorwaarden zoek- en boekwebapplicatie 
     -  Overeenkomst diensten Value Added Reseller (VAR) 
     -  Internationale distributieovereenkomst 
     -  Overeenkomst Open Source Licentie en Services   
     -  Contracten onder de ARBIT-voorwaarden 
     -  Leveringscontracten Nederland ICT Voorwaarden  
     -  Software Development Outsourcing Agreement 
     -  Opdrachtovereenkomst interim management 
     -  Detacheringsvoorwaarden ICT-professionals 
     -  Source Code Escrow Agreement (softwaredepot) 
 
 
 

    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

Wie zijn onze opdrachtgevers? 
De werkwijze van Legalz is gebaseerd op vakkennis en ervaring in zowel de 
rechtspraktijk als de ICT-praktijk. En verder is voor ons vooral een persoonlijk 
aanpak de sleutel van de samenwerking. Onze opdrachtgevers zijn daarover 
zeer te spreken. Onze opdrachtgevers zijn: 
 

- softwareleveranciers op uiteenlopende gebieden zoals verzekeringen, 
aviation, vastgoed, financiering en gaming 

- ICT-dienstverleners 
- leveranciers van ICT-hardware 
- Cloudleveranciers, service providers, internetbureau’s en webwinkels 
- multimediabedrijven 

 
Daarnaast zijn onze opdrachtgevers bedrijven, overheden en andere 
organisaties die als afnemer te maken krijgen met de sluiting van ICT-
contracten en die behoefte hebben aan gespecialiseerde juridische kennis, 
zoals bij de outsourcing van ICT-diensten of de ontwikkeling en implementatie 
van maatwerksoftware.  
 

Over Advocatenkantoor Legalz 
Legalz werd in 2011 opgericht door Robert Grandia. Hij is afgestudeerd aan de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam en sinds 1999 werkzaam als advocaat. Zijn 

specialismen zijn ICT-recht 
en contractenrecht. Hij is 
tevens docent bij diverse 
opleidingsinstellingen.  
Robert Grandia is beëdigd 
informaticadeskundige 
(NVBI) en oprichter en 
bestuurslid van de 
Nederlandse 
Beroepsvereniging voor 
Contractmanagement 
(NBCM). 
 
 

 
 
 



 

Onze 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. 
 
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
werkzaamheden door, rechtsbetrekkingen met en alle 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. 



 

 
 
 
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.  
 

Altijd 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 dagtarief mogelijk.  
Werkzaamheden en tijdsbesteding worden altijd verantwoord door middel 
van een heldere specificatie. 

 
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. Ook als er op dit moment bij u geen juridische zaken spelen. 
Dan weet u wel voor de toekomst wat u aan ons heeft. Bel of mail ons voor 
het maken van een afspraak. 
 

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 
van V&D/WTC (navigatie instellen op: Leeuwenstraat).  

 
Advocatenkantoor Legalz B.V. 
Minervahuis III  
Rodezand 34  
3011 AN ROTTERDAM 
 
T 010 229 06 46  
E contact@legalz.nl  
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 www.legalz.nl 


