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Executive summary 
 
In deze audit zijn 10 door LegalGuard aangeleverde dossiers onderzocht. Daarbij is gekeken 
naar de mate waarin uit het dossier blijkt dat LegalGuard het klantbelang voorop stelt. Verder 
hebben wij ook het niveau van de zorgvuldigheid en deskundigheid van de dienstverlening 
beoordeeld, evenals de mate van voortvarendheid die door de rechtsbijstandverlener is getoond. 
Van belang voor het onderzoek was ook de helderheid en begrijpelijkheid van de communicatie 
tussen rechtsbijstandverlener en cliënt en, voor zover relevant, tussen rechtsbijstandverlener en 
tegenpartij. Het laatste beoordelingscriterium was de vraag in hoeverre de 
rechtsbijstandverlener zich hierbij professioneel opstelde tegenover de cliënt en de tegenpartij.  
 
Op basis van het kleine aantal dossiers kunnen slechts beperkte conclusies worden getrokken 
over de kwaliteit van de dienstverlening van LegalGuard. Wij hebben geconstateerd dat 
enerzijds in 3 zaken niet alleen de juridische kwaliteit van de informatieverstrekking en 
advisering als goed of uitstekend te noemen is, maar ook de voortvarendheid van de LegalGuard 
jurist en de communicatie ten opzichte van de cliënt en, voor zover relevant, de tegenpartij. 
Anderzijds schoot in 3 zaken de juridische kwaliteit van de informatieverstrekking en 
advisering tekort, en in twee van die dossiers ook de voortvarendheid van de LegalGuard jurist. 
In één dossier hebben wij ernstige slordigheden gesignaleerd, die echter geen afbreuk deden 
aan de juridische kwaliteit van de dienstverlening.  
 
Naar onze mening kan uit deze audit niet worden geconcludeerd of de kwaliteit van de door 
LegalGuard geboden rechtsbijstand voldoet aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld. 
Algemene conclusies over het behandelproces kunnen, gelet op het beperkte aantal onderzochte 
dossiers, niet worden getrokken. 
  



 
1. Inleiding 
 
In 2019 heeft de Raad voor de Rechtsbijstand besloten dat hij een onderzoek wil laten uitvoeren 
naar de dienstverlening van rechtsbijstandsverzekeraars ten behoeve van 
rechtsbijstandsgerechtigden. Aanleiding hiervoor was dat de Raad ervaring wilde opdoen met 
de inzet van rechtsbijstandsverzekeraars in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. In 
samenwerking met LegalGuard – een initiatief van Achmea – heeft de Raad een pilot 
consumentenzaken opgezet. De pilot beoogt primair ervaring op te doen met de dienstverlening 
van LegalGuard, en verzamelt daartoe kwantitatieve en kwalitatieve data over de behandeling 
en afwikkeling van (maximaal) 750 consumentenzaken die in het reguliere 
rechtsbijstandstraject in aanmerking zouden komen voor toevoeging van een advocaat. 
 
De pilot is op 1 maart 2019 gestart en zou een looptijd hebben van één jaar of zoveel korter 
wanneer het maximum aantal van 750 zaken wordt bereikt. De zaken worden behandeld door 
de juristen van LegalGuard. De online/telefonische dienstverlening bestaat uit drie modules: 
1. ‘De klant zelf op weg helpen’: De module bestaat uit een juridische analyse van het probleem 
en een persoonlijk advies aan de klant. De klant gaat vervolgens zelf aan de slag. 
2. ‘De klant buiten rechte naar het gewenste resultaat helpen’: De module biedt ook overleg 
over de gewenste en haalbare doelstelling en onderhandeling met de tegenpartij. Ook kan de 
klant geholpen worden bij het vinden van zijn weg naar de Geschillencommissie. 
3. ‘De weg naar de rechter is onvermijdelijk’: De module wordt uitgebreid met het bepalen van 
een strategie, het opstellen van een dagvaarding en het vertegenwoordigen van de klant bij de 
rechter. 
 
De pilot zou worden begeleid door een klankbordgroep. Voor de evaluatie voorziet de pilot in 
drie evaluatie-instrumenten (zie bijlage): 
- Externe audit; 
- Doorlopend klanttevredenheidsonderzoek (onderzoeksafdeling Raad); 
- Overige data (LegalGuard). 
 
Dit rapport vormt het verslag van de externe audit die is uitgevoerd door prof. dr. M.B.M. 
(Marco) Loos (Universiteit van Amsterdam) en dr. J.A. (Joasia) Luzak (University of Exeter). 
De audit bestaat uit een toetsing van de in de pilot opgenomen dossiers aan een vooraf 
opgestelde Toetsingskader. Dit Toetsingskader zal in par. 2 van dit rapport uiteengezet worden. 
In par. 3 volgt de kwalitatieve analyse van de toegezonden dossiers, in par. 4 de conclusie van 
het onderzoek. De beoordelingsformulieren van de afzonderlijke dossiers zijn als bijlage bij dit 
onderzoeksrapport opgenomen. 
 
De opdracht voor de externe audit luidde als volgt: 
‘Het steekproefsgewijs toetsen van in de pilot behandelde zaken, gelijkelijk verdeeld over de 
drie dienstverleningsmodules (25 zaken uit module 1, 25 zaken uit module 2, 25 zaken uit 
module 3) op de volgende aspecten: 
- Kwaliteit van de juridische analyse en het persoonlijk (juridisch) advies; 
- Kwaliteit van het behandelproces, waaronder de kwaliteit van de buitengerechtelijke 

onderhandelingen, de kwaliteit van de gevoerde juridische procedure en overige 
dienstverleningsaspecten die niet in het KTO aan de orde komen; 

- Kwaliteit van de bereikte oplossing/uitkomst.’ 



 
 
Al voor de definitieve vaststelling van het in de volgende paragraaf besproken Toetsingskader 
is duidelijk geworden dat het beoogde aantal van maximaal 750 zaken niet zou worden behaald. 
Op dat moment is al duidelijk gemaakt dat deze audit slechts van beperkte waarde zou kunnen 
zijn bij de evaluatie. Dat geldt temeer nu de audit uiteindelijk betrekking heeft op slechts 10 
dossiers. Weliswaar kan aan de hand van het Toetsingskader een kwalitatief oordeel worden 
geveld ten aanzien van deze dossiers, maar algemene conclusies kunnen uit dit beperkte aantal 
niet worden afgeleid. Een onderverdeling in modules is ook niet gemaakt. 
 
Het was de bedoeling dat de externe audit kort na het afsluiten van de pilot zou worden 
uitgevoerd. Vanwege de coronacrisis waren de kantoren van LegalGuard echter gesloten 
voordat de audit kon plaatsvinden. De dossiers zijn uiteindelijk geanonimiseerd op het kantoor 
van LegalGuard en eind mei aan de onderzoekers op papier toegezonden. Vanwege andere 
verplichtingen heeft de analyse van de dossiers pas in september 2020 plaatsgevonden. 
 

2. Toetsingskader 
 

Het toetsingskader is, na eerdere op- en aanmerkingen vanuit de klankbordgroep, op 22 oktober 
2019 door de onderzoekers vastgesteld; de klankbordgroep heeft per email laten weten in te 
stemmen met dit toetsingskader. Het toetsingskader is gebaseerd op: 
 de Service Level Agreement, zoals overeengekomen tussen de Raad voor de Rechtsbijstand 

en LegalGuard,  
 onderdelen uit de Kwaliteitscode Rechtsbijstand, zoals vastgesteld door het Verbond van 

Verzekeraars in de ledenvergadering van 17 juni 2014. Die Kwaliteitscode maakt deel uit 
van de afspraken die de Raad voor de Rechtsbijstand met LegalGuard heeft gemaakt.  

 
Bij de toepassing van dit Toetsingskader worden per dossier punten op een schaal van 1-100 
toegekend. Daarbij worden de onderdelen als volgt gewogen: 
 
1 Belang van de klant voorop  : max. 30 punten 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid  : max. 30 punten 
3 Voortvarendheid    : max. 10 punten 
4 Communicatie en professionaliteit  : max. 30 punten 
 
De onderdelen 3 en 4 wegen tezamen voor 40% van de maximale score mee, omdat deze 
onderdelen in belangrijke mate samenhangen met de klanttevredenheid. De klanttevredenheid 
wordt in een ander deel van de pilot nog uitgebreid geëvalueerd. In deze externe audit gaat het 
meer om een inhoudelijke beoordeling van de werkzaamheden van een jurist van LegalGuard 
als rechtsbijstandverlener. Desalniettemin zijn deze onderdelen ook voor de externe audit van 
belang, omdat een gebrek aan voortvarendheid in het handelen of een gebrekkige communicatie 
tussen rechtsbijstandverlener en cliënt, of rechtsbijstandverlener en tegenpartij ertoe kan leiden 
dat een minder gunstig resultaat voor de cliënt kan worden bereikt bij een schikking of in een 
juridische procedure. Het kan er ook toe leiden dat de cliënt de vordering op de tegenpartij laat 
vallen omdat zij de hele procedure te lang, vermoeiend of belastend ervaart of de moed heeft 
opgegeven. 
 



 
In het toetsingskader zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen. 
 
1 Belang van de klant voorop (max. 30 punten, zie hieronder) 
Ten aanzien van de vraag of het klantbelang voorop is gesteld, is nagegaan: 
 Heeft de rechtsbijstandverlener aan de cliënt duidelijk gemaakt dat/waarom een schikking 

wel of niet mogelijk/wenselijk is? 
 Is een door de tegenpartij voorgestelde schikking wel of niet in het belang van de cliënt?  
 In hoeverre is het advies van de rechtsbijstandverlener aan de cliënt juist/verdedigbaar gelet 

op de feitelijke en juridische haalbaarheid van de mogelijke vorderingen/verweren van de 
cliënt? 

 
Deze punten zijn getoetst aan de hand van een analyse van het dossier. Daarbij hebben wij 
alleen gebruik gemaakt van de stukken waarover de rechtsbijstandsverlener beschikte  
 op het moment waarop de schikking werd voorgesteld door de rechtsbijstandsverlener of de 

tegenpartij, of  
 het moment waarop de rechtsbijstandsverlener aan de cliënt duidelijk heeft gemaakt 

dat/waarom een schikking niet mogelijk/wenselijk is.  
 
Daarbij hebben wij niet de taal en transparantie van het voorstel of van de mededeling 
beoordeeld (dat komt aan de orde in punt 4), maar 
 of in het voorstel of de mededeling wordt aangegeven waarom een schikking wel of niet 

wordt aanbevolen, en 
 of de voorgestelde schikking overeenstemt met de wettelijke rechten van de consument of 

daarvan afwijkt ten gunste of ten nadele van de consument, en  
 in hoeverre de rechtsbijstandsverlener duidelijk maakt welke problemen er kunnen zijn om 

die rechten in een juridische procedure te handhaven.  
 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid (max. 30 punten, zie hieronder) 
Ten aanzien van de zorgvuldigheid en deskundigheid van de dienstverlening hebben wij de 
volgende vragen in het onderzoek betrokken: 
 Heeft, voor zover relevant, de rechtsbijstandsverlener op adequate wijze actie ondernomen 

om vorderingen en verweren jegens de tegenpartij of een derde veilig te stellen?  
 Is het advies tot stand gekomen op basis van een zorgvuldige analyse van de feiten? 
 Is het advies tot stand gekomen op basis van een zorgvuldige en actuele analyse van de 

geldende wet- en regelgeving? 
 
Voor de beoordeling of de rechtsbijstandverlener zorgvuldig heeft gehandeld, hebben wij onder 
meer gekeken of hij de tegenpartij of een derde tijdig aansprakelijk heeft gesteld en tijdig de 
verjaring van vorderingen heeft gestuit. Daarnaast hebben we gekeken of uit het dossier is 
gebleken dat aan de cliënt een correcte en compleet beeld wordt gepresenteerd van de rechten 
en verplichtingen van de cliënt. Dit hebben wij beoordeeld aan de hand van een analyse van de 
uit het dossier blijkende stukken en de wettelijke regelgeving op het terrein waarin de advies 
wordt gezocht.  
 
Beoordeling van punt 1 en 2 samengevat: 
Concreet hebben we punt 1 en 2 samen getoetst door te kijken of de rechtsbijstandsverlener 
aan de cliënt heeft duidelijk gemaakt: 



 
1. welke rechten de cliënt op basis van de wet heeft        (max. 20 punten) 
2. welke feiten van belang zijn voor het kunnen afdwingen van die rechten,  

  (max. 10 punten) 
3. in hoeverre de door de cliënt aangedragen informatie bewijs voor de juistheid van zijn 

vordering biedt (in hoeverre is sprake van feiten, en in hoeverre gaat het om nog te bewijzen 
stellingen),             (max. 10 punten) 

4. welke bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt,  
  (max. 10 punten) 

5. en waarom het op basis van het voorgaande voor de cliënt gunstiger is om die rechten te 
proberen te handhaven in een juridische procedure of om akkoord te gaan met een 
schikking.             (max. 10 punten) 

 
3 Voortvarendheid (max. 10 punten) 
Bij dit onderdeel hebben wij beoordeeld of en in hoeverre LegalGuard voortvarend te werk is 
gegaan met de behandeling van het dossier. Daarbij zijn de volgende vragen relevant: 
 Blijkt uit het dossier dat de LegalGuard jurist uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van 

de zaak schriftelijk of telefonisch contact heeft opgenomen met de cliënt? 
 Blijkt uit het dossier dat de LegalGuard jurist binnen 5 werkdagen na het eerste inhoudelijk 

contact, of binnen 5 werkdagen na ontvangst van de voor de advisering gevraagde 
informatie, met de cliënt heeft gecommuniceerd? 

 Blijkt uit het dossier dat een cliënt met wie gedurende de behandeling van de zaak een 
vervolgafspraak is gemaakt, op het afgesproken moment door de LegalGuard jurist of zijn 
vervanger is benaderd via de telefoon of per email? 

 Blijkt uit het dossier dat een tegenpartij of diens rechtsbijstandsverlener met wie gedurende 
de behandeling van de zaak een afspraak is gemaakt, op het afgesproken moment door de 
LegalGuard jurist of zijn vervanger is benaderd via de telefoon of per email? 

Deze punten zijn aan de hand van een analyse van de uit het dossier blijkende stukken getoetst. 
 
4 Communicatie en professionaliteit (max. 30 punten) 
In dit laatste onderdeel van het toetsingskader hebben wij gekeken naar de communicatie tussen 
LegalGuard en de cliënt, en de communicatie tussen LegalGuard en de tegenpartij. In de eerste 
plaats hebben we gekeken of de toon van de communicatie professioneel, respectvol en niet 
onnodig grievend was: 
 Blijkt uit het dossier dat de rechtsbijstandsverlener de cliënt op een professionele, 

respectvolle en niet onnodig grievende wijze heeft benaderd? 
 Blijkt uit het dossier dat de rechtsbijstandsverlener de tegenpartij of diens 

rechtsbijstandsverlener op een professionele, respectvolle en niet onnodig grievende wijze 
heeft benaderd? 

Wij hebben hierbij vooral gekeken naar de vraag in hoeverre de rechtsbijstandverlener geen 
agressieve, grove of vernederende woorden heeft gebruikt. Deze 2 punten samen leveren max. 
10 punten op. 
 
Daarnaast hebben wij beoordeeld of de tekst van de mededelingen aan de cliënt, aan de 
tegenpartij of eventueel aan een derde zo helder en eenvoudig geformuleerd was dat de 
rechtsbijstandverlener er redelijkerwijs van mocht uitgaan dat de mededeling begrepen zou 
worden:  



 
 Heeft de rechtsbijstandverlener in zijn uitingen naar de cliënt op een heldere wijze 

gecommuniceerd en was dat op een taalniveau waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen 
dat de cliënt dit heeft begrepen? 

 Heeft de rechtsbijstandverlener in zijn uitingen naar de tegenpartij of diens 
rechtsbijstandverlener, of (voor zover relevant) een derde, op een heldere wijze 
gecommuniceerd en was dat op een taalniveau waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen 
dat de geadresseerde dit heeft begrepen? 

Deze 2 punten samen leveren max. 10 punten op. 
 
Ten slotte hebben wij beoordeeld of het advies aan de cliënt voldoende duidelijk en concreet 
was voor de cliënt om daar een beslissing op te kunnen baseren: 
 Is het advies van de rechtsbijstandverlener aan de cliënt voldoende duidelijk voor de cliënt 

om zelf actie te ondernemen of een besluit te nemen over een voorgestelde vervolgactie 
door de rechtsbijstandverlener? 

Dit punt levert max. 10 punten op. 
 
Deze vijf punten zijn aan de hand van een analyse van de uit het dossier blijkende stukken 
getoetst. Of de taal van de communicatie helder was, is getoetst aan de hand van de toetsing 
van de tekst van het advies aan taalniveau B1 van het Gemeenschappelijk Referentiekader voor 
Talen van de Europese Unie.1 Daarbij merken wij als onderzoekers op dat wij geen 
taalkundigen maar juristen zijn, zodat de waardering meer op gevoel dan wetenschappelijk 
onderbouwd is. Het feit dat twee verschillende personen de helderheid van de communicatie 
hebben beoordeeld, van wie één het Nederlands niet als moedertaal spreekt, maakt het 
aannemelijk dat consumenten onze beoordeling zouden delen. 
 

3. De analyse van de dossiers 
 
Zoals hierboven is aangegeven, zijn uiteindelijk slechts 10 dossiers ter beschikking van de 
auditors gesteld. De dossiers zijn voor wat betreft de namen en adressen van partijen (cliënt, 
tegenpartij en eventuele deskundige) geanonimiseerd aan ons gezonden opdat LegalGuard aan 
de eisen van geheimhouding en van de AVG zou kunnen blijven doen. De 
beoordelingsformulieren van de afzonderlijke dossiers zijn als bijlage bij dit onderzoeksrapport 
opgenomen. 
 
3.1 Belang van de cliënt voorop, zorgvuldigheid en deskundigheid (Punt 1 en 2 Toetsingskader) 
 
Het grootste deel van de te behalen punten (60 van de 100) kon worden verdiend met de (onder 
1 en 2 van het Toetsingskader opgenomen) onderdelen ‘Belang van de cliënt voorop’ en 
‘zorgvuldigheid en deskundigheid’. Hierbij gaat het niet alleen om de vraag of de LegalGuard 
jurist de (juridisch) juiste analyse van de feiten heeft gemaakt, maar ook hoe hij of zij zijn cliënt 
hierover heeft geïnformeerd. Verder was het van belang of hij of zij uiteindelijk aan de cliënt 

                                                           
1 We gaan hierbij uit van niveau B1 volgens het Gemeenschappelijk Referentiekader voor Talen van de 
Europese Unie. Dit niveau is begrijpelijk voor de overgrote meerderheid van de bevolking en wordt ook door de 
rijksoverheid gepropageerd voor het gebruik op overheidswebsites, zie 
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1 (laatstelijk 
bezocht op 15 september 2020). 



 
een advies heeft gegeven hoe die het beste kan handelen, op zodanige wijze dat de cliënt dat 
advies ook kon opvolgen.  
 
Op deze punten varieert de score aanzienlijk. In 3 dossiers lijkt de LegalGuard jurist (bijna) 
alles goed te hebben gedaan: in deze zaken hebben we 50 punten of meer (van de 60 te behalen 
punten) toegekend. In deze zaken heeft de LegalGuard jurist duidelijk gemaakt welke rechten 
de cliënt heeft, welke bewijzen nodig zijn om zijn recht te kunnen halen, of het al beschikbare 
bewijs voldoende is of dat ander bewijs nodig is, welk bewijs de tegenpartij kan aanvoeren voor 
haar standpunt, en wat de cliënt wordt geadviseerd om te doen. Zo wordt in dossier 3 
(Volkswagen) in de mail van 26 juni 2019 aan de cliënt duidelijk gemaakt dat niet de 
leasemaatschappij maar de verkoper moet worden aangesproken, dat de cliënt moet bewijzen 
welke gebreken de auto heeft en dat hij tijdig heeft geklaagd bij de verkoper, en wat nodig is 
om dat bewijs te leveren. De LegalGuard jurist heeft in dit dossier niet duidelijk gemaakt welke 
bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt, maar hij 
adviseert terecht eerst zelf nog contact op te nemen voordat rechtsbijstandsverlener formele 
stappen neemt. De LegalGuard jurist heeft de cliënt geadviseerd om de tegenpartij een e-mail 
of whatsapp-bericht te sturen, en heeft daartoe een tekst voorgesteld die de cliënt direct kon 
overnemen in een e-mail of whatsapp-bericht. In dossier 7 (Postzegels) heeft de LegalGuard 
jurist de cliënt duidelijk gemaakt waarom de cliënt vordering beter kan laten vallen. Daarbij 
maakt de LegalGuard jurist ook duidelijk dat de cliënt moet bewijzen dat hij geld tegoed heeft 
van de tegenpartij en dat de verklaring van de echtgenote van de cliënt dat de door de cliënt 
gestelde feiten kloppen, juridisch niet veel waarde heeft. In dossier 8 (Fiat) heeft de 
LegalGuard jurist in haar plan van aanpak duidelijk gemaakt dat nu de cliënt als particuliere 
verkoper een auto heeft verkocht aan een professionele autohandelaar, op de koper een 
onderzoeksplicht rust, welke de koper geschonden heeft. Wat de koper had moeten doen, wordt 
in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd. De rechtsbijstandverlener geeft duidelijk aan dat 
de vordering van de koper tot betaling van schadevergoeding dan wel tot ontbinding van de 
overeenkomst, niet terecht is. Dit betekent dat de cliënt de verkoper dus niet hoeft te betalen 
voor de reparatie of de koopprijs hoeft terug te betalen. Dit is volstrekt helder opgeschreven en 
direct op te volgen. 
 
Daar staat echter tegenover dat wij eveneens in 3 dossiers serieuze problemen ten aanzien van 
de inhoudelijke kwaliteit van de advisering hebben aangetroffen. In dossier 1 (Aquariumhout) 
ging het om een product dat aangeschaft was voor een tropisch aquarium. Volgens de cliënt 
waren de meeste tropische vissen de dag nadat het aquariumhout in het aquarium was gelegd, 
gestorven, terwijl het aquariumwater aan het schuimen was. Volgens de cliënt lag dat aan het 
aquariumhout. Zonder dat dit werd uitgelegd, stelde de LegalGuard jurist, in het eerste 
inhoudelijke contact met de cliënt, dat de procedure tegen de verkoper moet worden gevoerd, 
maar ‘Omdat groothandel (…) haar verzekering heeft ingeschakeld, starten wij uw zaak daar’ 
(e-mail van 2 augustus 2019). Aan de cliënt wordt niet uitgelegd welke rechten hij heeft. Op 
basis van de summiere informatie die op dat moment bekend was, zou sprake kunnen zijn van 
een vordering tot schadevergoeding uit non-conformiteit bij consumentenkoop, maar ook van 
productaansprakelijk en zelfs van non-conformiteit bij een koop tussen twee professionele 
partijen (hoewel dit laatste niet heel waarschijnlijk lijkt, zijn daar wel wat aanwijzingen voor in 
het dossier). In de e-mail van 7 augustus 2019 meldt de LegalGuard jurist dat de verzekeraar 
van de groothandel de claim heeft afgewezen. Ook in die e-mail wordt niet duidelijk 
aangegeven op grond waarvan de verkoper aansprakelijk zou zijn. Als dit een vordering uit 
consumentenkoop is, mocht de consument verwachten dat het aquariumhout niet zou leiden tot 



 
het massaal sterven van de vissen. Uit het dossier blijkt ook dat de cliënt het aquariumwater en 
de vissen zelf heeft laten testen. Uit het feit dat dit allemaal de dag nadat het aquariumhout in 
het aquarium was gelegd gebeurde, uit het feit dat het testen van het aquariumwater en de dode 
vissen zelf geen aanwijzing volgt dat er iets mis was met het water of dat de vissen al een ziekte 
onder de leden hadden, en de stelling dat het water aan het schuimen was, is de stelling dat de 
schade (de dode vissen) te wijten is aan het gebrekkige aquariumhout, onderbouwd. Op grond 
van art. 7:18 lid 2 BW heeft de verkoper dan de bewijslast dat de afgeleverde zaak op het 
moment van aflevering wél aan de overeenkomst beantwoordde. Uit het dossier blijkt niet dat 
de LegalGuard jurist de cliënt hiervan op de hoogte heeft gesteld. Integendeel: uit het hele 
dossier blijkt dat volgens de LegalGuard jurist de bewijslast geheel op de cliënt rust. 
Uiteindelijk heeft de cliënt zijn vordering laten vallen omdat hij het bewijs niet rond kreeg, 
terwijl de bewijslast (indien dit inderdaad een consumentenkoop was) op de verkoper lag. De 
actie van de cliënt is dus het gevolg van het ontbreken van een duidelijk en correct advies van 
de rechtsbijstandsverlener. 

In dossier 5 (Hairextensions) lijkt de LegalGuard jurist uit het oog te hebben verloren 
dat het weliswaar de cliënt is die het bewijs van de non-conformiteit zal moeten leveren, maar 
dat een rechter al snel zal aannemen dat dit bewijs is geleverd. De cliënt had dit bewijs vrij 
eenvoudig kunnen leveren door foto’s te maken van de aangebrachte hairextensions, zeker 
indien zij ook foto’s na eerdere behandelingen had kunnen overleggen. Het is dan aan de kapper 
om te bewijzen dat het gebrek niet bestond op het moment dat de hairextensions werden 
aangebracht, of dat de aard van het gebrek of de aard van het product meebrengen dat de cliënt 
ook moet bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van het aanbrengen van de 
hairextensions. De cliënt hoeft dus niet te bewijzen waardoor de non-conformiteit is 
veroorzaakt. De LegalGuard jurist heeft slechts aangestuurd op de mogelijkheid tot het leveren 
van bewijs door een deskundige, wat een kostbare zaak is. De cliënt heeft uiteindelijk haar 
vordering laten vallen, en dat lijkt het rechtstreekse gevolg te zijn geweest van de onjuiste 
informatie over de bewijslastverdeling en de noodzaak om deskundigenbewijs te verkrijgen. 
 In dossier 10 (Scootmobiel) tot slot wordt, op zich terecht, in het plan van aanpak van 
28 maart 2019 duidelijk gemaakt dat de cliënt aan de tegenpartij nog één kans moet bieden om 
de problemen op te lossen, en dat pas als dat niet gebeurt, andere stappen mogelijk zijn. In het 
plan van aanpak wordt gesteld dat als bewezen zou zijn dat sprake is van non-conformiteit, 
maar het herstel teveel geld kost, de cliënt wel recht heeft op terugbetaling van de koopprijs (en 
terugname van de scootmobiel), maar dat dan alleen de dagwaarde van de scootmobiel hoeft te 
worden terugbetaald. Dat is, in ieder geval als uitgangspunt, niet juist. Ernstiger nog is de 
handelwijze ten aanzien van de werkzaamheden van de – door de LegalGuard jurist namens de 
cliënt – ingeschakelde deskundige, die de scootmobiel moest onderzoeken en mogelijk het 
bewijs van de non-conformiteit zou kunnen leveren. Toen deze het onderzoek feitelijk niet 
uitvoerde, heeft de LegalGuard jurist geheel in het midden gelaten hoe de procedure moest 
worden afgewikkeld (zou bijv. een andere deskundige kunnen worden ingeschakeld?). Ook 
heeft zij de cliënt niet geïnformeerd over de rechten die de cliënt had tegenover de expert. Ook 
hier heeft de cliënt door het falen van de LegalGuard jurist uiteindelijk de gehele vordering op 
de tegenpartij laten vallen, hoewel juridisch er voldoende aanleiding was om de scootmobiel 
door een andere deskundige te laten onderzoeken. In deze zaak is het ook opmerkelijk dat de 
LegalGuard jurist, toen het onderzoek door de expert steeds maar op zich liet wachten, niet 
heeft voorgesteld zelf contact op te nemen om de afhandeling van het onderzoek te 
bespoedigen. Zij heeft volstaan met de cliënt te suggereren contact op te nemen met de expert. 
Die suggestie werd herhaald, ook toen de cliënt al diverse malen had aangegeven geen 
vooruitgang te boeken en begin augustus 2019 in een email aan de rechtsbijstandverlener al had 



 
aangegeven het goed zat te zijn dat zij door de expert aan het lijntje werd gehouden en dat zij 
de opdracht aan de expert wilde stopzetten. De rechtsbijstandverlener heeft daar dezelfde dag 
op gereageerd met de mededeling dat zij dat heel vervelend vond, maar dat ook zij niets meer 
gehoord heeft en juridisch gezien op dat moment niet veel anders kon doen. Dat laatste is 
juridisch ook niet juist. Het gebrek aan voortvarendheid heeft uiteraard ook gevolgen gehad 
voor de beoordeling van onderdeel 3 van het Toetsingskader.  
 
Ook in dossier 6 (Energieverbruik) is de score op de onderdelen 1 en 2 van het Toetsingskader 
negatief. Een tweede blik op dat dossier maakt duidelijk dat weliswaar niet aan de cliënt is 
uitgelegd welke rechten hij heeft, maar lijkt de cliënt van die rechten wel op de hoogte te zijn 
aangezien hij inhoudelijk dezelfde verzoeken om terugbetaling en herberekening van het 
energieverbruik had gedaan aan de tegenpartij als de LegalGuard jurist namens hem deed in de 
brief van 7 mei 2019. De LegalGuard jurist heeft in deze zaak (met succes) aangestuurd op een 
schikking, vermoedelijk omdat er juridisch niet veel te halen was, maar uit het dossier blijkt 
niet dat dit is uitgelegd aan de cliënt. Dit dossier hebben wij daarom niet als een voorbeeld 
beschouwd van een zaak waarin serieuze problemen ten aanzien van de inhoudelijke kwaliteit 
van de advisering zijn gebleken. 
 
3.2 Voortvarendheid, communicatie en professionaliteit (Punt 3 en 4 Toetsingskader) 
 
Uit de analyse van de 10 bestudeerde dossiers blijkt dat de juristen van LegalGuard in deze 
zaken veelal voldoende voortvarend te werk zijn gegaan. Verder heeft de communicatie tussen 
LegalGuard en de cliënt en, in voorkomende gevallen, tussen LegalGuard en (de 
rechtsbijstandsverlener van) de tegenpartij op respectvolle en duidelijke wijze plaatsgevonden. 
Wij zijn dan ook van oordeel dat het optreden van de LegalGuard jurist in de meeste zaken aan 
de eisen van professionaliteit voldeed.  
 
Wij willen ten aanzien van deze onderdelen van het Toetsingskader nog enkele opmerkingen 
maken. De LegalGuard juristen hebben hun e-mails en brieven zo geschreven dat deze ook voor 
niet-juridisch geschoolde Nederlanders goed te begrijpen waren.2 Slechts een enkele keer is een 
juridische term gebruikt, die vervolgens in begrijpelijk Nederlands werd uitgelegd. In de e-
mails en brieven wordt veel met vetgedrukte kopjes gewerkt, wat de leesbaarheid van de tekst 
bevorderde. Wel is ons opgevallen dat sommige e-mails en brieven storende spel- of tikfouten 
bevatten, vaak juist in de vetgedrukte teksten.  

Een voorbeeld biedt dossier 7 (Postzegels). De brief van 26 april 2019 aan de cliënt betreft 
het advies aan de cliënt. In dit advies is een merkwaardige tikfout opgenomen in een (nota bene) 
vetgedrukte tekst: ‘overleiden’. De aan de tegenpartij gezonden brief van 31 mei 2019 in 
dossier 2 (Renault Laguna) bevat de ongelukkige kopjes ‘Nu cliënten ontbinden de koop’ en 
‘Cliënten reken op uw medewerking’, de e-mail aan de cliënt van 11 juni 2019 in hetzelfde 
dossier bevat het kopje ‘Dit betekend dat (…)’. Dergelijke fouten zijn slordig en vermijdbaar, 
en vallen op doordat zij vetgedrukt zijn.  

Ernstiger is dat in hetzelfde dossier 2, in een e-mail van 14 oktober 2019 aan de cliënt, 
onduidelijkheid wordt geschapen over het tijdstip van een zitting bij de kantonrechter: ‘Wij 
worden op 9 december 2019 om 13:300 uur verwacht. (…) Ik spreek graag rond 13:30 uur af 

                                                           
2 Een uitzondering is de volgende zin uit een brief aan de tegenpartij in dossier 2 (Renault Laguna): ‘Cliënten 
kunnen u volgen als u zegt dat er geen sprake is van bedrog’. Dat kan duidelijker: ‘Cliënten willen wel geloven 
dat er geen sprake is van bedrog.’, of: ‘Cliënten geloven niet dat u ze bedrogen hebt.’ 



 
om de zaak voor te bespreken.’ In het dossier is ook geen latere email opgenomen waaruit blijkt 
dat deze onduidelijkheid is weggenomen. Opmerkelijk genoeg zijn ook deze beide zinnen weer 
vetgedrukt als kopje. In dezelfde mail wordt, over het meenemen van een stagiaire, gemeld: 
‘Als u geen bezwaar kan het zijn dat één stagiair aansluit bij de zaak’. In deze zin ontbreekt het 
werkwoord ‘heeft’ na ‘bezwaar’. Deze zin is niet echt voor misverstand vatbaar, maar dit 
getuigt wel van slordigheid. 

 
In dossier 5 (Hairextensions) heeft de LegalGuard jurist ook steken laten vallen op het terrein 
van de voortvarendheid. Zo heeft zij niet uit zichzelf gemeld dat het schrijven van de brief aan 
de tegenpartij later gereed zou zijn dan was afgesproken (zie de e-mails van 4 november 2019). 
Wel heeft zij in reactie op de melding dat de cliënt er niet in slaagde contact te krijgen met de 
tegenpartij, op vrijdag 11 oktober 2019 aangegeven zelf telefonisch contact op te zullen nemen. 
Zij heeft op de zelfde dag gemeld dat de tegenpartij niet bereid was de cliënt tegemoet te komen 
en dat zij de volgende week een brief zou voorbereiden aan de tegenpartij. Pas als de cliënt op 
maandag 4 november 2019 (dus 3½ week later) zelf vraagt naar de voortgang van de 
voorbereiding van die brief, meldt de rechtsbijstandverlener dat deze (vanaf dat moment?) 
online beschikbaar is. 
 Ook in dossier 10 (Scootmobiel) heeft de LegalGuard jurist naar ons oordeel niet de 
vereiste voortvarendheid getoond. In deze zaak heeft de rechtsbijstandverlener nagelaten 
contact op te nemen met de expert toen deze de opdracht niet uitvoerde. Dat deed zij zelfs niet 
toen de rechtsbijstandverlener al had gezegd het goed zat te zijn dat zij aan het lijntje werd 
gehouden en dat zij de opdracht wilde stopzetten.  
 
Opmerkelijk is voorts dat slechts in twee dossiers gespreksnotities zijn aangetroffen van de 
telefoongesprekken die de LegalGuard jurist met de cliënt heeft gehad. In veel gevallen is de 
inhoud van het telefoongesprek wel per email van dezelfde dag bevestigd. Telefonische 
afspraken zijn in de 10 dossiers niet aangetroffen. 
 
3.3 Overall-analyse 
 
In 3.1 is duidelijk geworden dat de juridische kwaliteit van de informatieverstrekking en 
advisering aan de cliënt in 6 dossiers goed tot uitstekend is, maar dat deze in drie van de 
bestudeerde zaken (dossiers 1 (Aquariumhout), 5 (Hairextensions) en 10 (Scootmobiel)) 
tekortschiet. In deze zaken lijkt op het eerste gezicht sprake te zijn van onvoldoende juridische 
kennis of zorgvuldigheid bij de LegalGuard jurist die de zaak heeft behandeld. Opmerkelijk is 
dat in twee van deze dossiers (dossiers 5 (Hairextensions) en 10 (Scootmobiel)). de 
desbetreffende LegalGuard jurist ook tekort is geschoten op het onderdeel voortvarendheid.  
 
Tot slot is er één zaak waarin ernstige slordigheden zijn gesignaleerd (dossier 2 (Renault 
Laguna). In andere dossiers komen incidenteel wel slordigheden voor, maar niet van zodanige 
aard dat de score op dit onderdeel onvoldoende is. 
 

4. Conclusie 
 
Uit de analyse van deze 10 dossiers kan niet worden geconcludeerd dat de door LegalGuard 
geboden rechtsbijstand voldoet of niet voldoet aan de eisen als vastgelegd in het toetsingskader. 
Het aantal dossiers is te klein voor dergelijke algemene conclusies. Wel voldeed in 3 dossiers 



 
de juridische kwaliteit van de informatieverstrekking en advisering niet aan de norm in het 
toetsingskader en schoot in 2 van deze zaken ook de voortvarendheid van de LegalGuard jurist 
tekort. In één ander dossier hebben wij ernstige slordigheden gesignaleerd, die echter geen 
afbreuk deden aan de juridische kwaliteit van de dienstverlening. 
 
 

  



 
Dossier 1 (Aquariumhout) 
 
 
1 Belang van de klant voorop (max. 30 punten, zie hieronder) 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid (max. 30 punten, zie hieronder) 
 
Concreet hebben we punt 1 en 2 getoetst door te kijken of de rechtsbijstandsverlener aan de 
cliënt heeft duidelijk gemaakt:       15 punten 
 
1. welke rechten de cliënt op basis van de wet heeft (max. 20 punten) 
ontbreekt. Gesteld wordt dat de procedure tegen de verkoper moet worden gevoerd, maar 
‘Omdat groothandel (…) haar verzekering heeft ingeschakeld, starten wij uw zaak daar’ (mail 
2 augustus 2019). De juridische grondslag voor een eventuele procedure is niet gemeld (is dit 
koop door een bedrijf (daar zijn wel wat aanwijzingen voor in het dossier, maar lijkt niet 
waarschijnlijk), is dit een consumentenkoop, of is het een vordering uit 
productaansprakelijkheid – gevolgschade door een onveilig product, waarvoor de producent 
aansprakelijk is, en de verkoper maar tot € 500 (art. 6:185 jo. 190 BW en art. 7:24 lid 2 BW). 
Geen duidelijkheid geboden in mail van 7 augustus 2019 dat nadat verzekeraar groothandel 
claim heeft afgewezen, de verkoper aansprakelijk moet worden gesteld. 
 0 punten 
2. welke feiten van belang zijn voor het kunnen afdwingen van die rechten (max. 10 punten) 
In de e-mail van 7 augustus 2019 worden de relevante feiten wel genoemd, maar hierin wordt 
niet aangegeven dat wanneer sprake is van een consumentenkoop, wordt aangenomen dat 
sprake is van een gebrek, en dat wanneer sprake is van een op productaansprakelijkheid 
gebaseerde vordering, het causaal verband tussen het in het verkeer brengen van een gebrekkig 
en gevaarlijk product en het ontstaan van de schade vaak door rechters wordt verondersteld. 
 5 punten 
3. in hoeverre de door de cliënt aangedragen informatie bewijs voor de juistheid van zijn 

vordering biedt (in hoeverre is sprake van feiten, en in hoeverre gaat het om nog te bewijzen 
stellingen), (max. 10 punten) 

Als de koper een consument is, mocht hij verwachten dat het aquariumhout niet zou leiden tot 
het massaal sterven van de vissen. Voor het door de consument te leveren bewijs is relevant dat 
de koper het aquariumwater en de vissen heeft laten testen. Met de stelling dat het water aan 
het schuimen was, is de stelling dat de schade (de dode vissen) te wijten is aan het gebrekkige 
hout, onderbouwd. Op grond van art. 7:18 lid 2 BW had de verkoper hier de bewijslast dat de 
afgeleverde zaak op het moment van aflevering wél aan de overeenkomst beantwoordde. 
Als dit geen consumentenkoop was, had de rechtsbijstandsverlener direct contact met de 
verkoper moeten opnemen, omdat die in een commerciële relatie mogelijk niet om hetzelfde 
uitgebreide bewijs gevraagd met het oog op bescherming van de handelsrelatie. 
Over geen van deze punten wordt door de rechtsbijstandverlener iets opgemerkt. 
 0 punten 
4. welke bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt,  
(max. 10 punten) 
In de email van 2 augustus aan de tegenpartij wordt gemeld dat de rechtsbijstandsverlener 
heeft begrepen dat de tegenpartij een expert heeft ingeschakeld en wordt de tegenpartij verzocht 
haar te informeren over de uitkomst van dat onderzoek. In de email van die datum aan de cliënt 
wordt geadviseerd het hout droog te bewaren om eventueel bewijs te kunnen leveren. 



 
 10 punten 
5. en waarom het op basis van het voorgaande voor de cliënt gunstiger is om die rechten te 

proberen te handhaven in een juridische procedure of om akkoord te gaan met een 
schikking. (max. 10 punten) 

De cliënt heeft de vordering laten vallen omdat hij het bewijs niet rond kreeg, terwijl de 
bewijslast – voor het geval dit een consumentenkoop-procedure was – op de verkoper zou 
hebben gelegen. De actie van de cliënt is dus het gevolg van het ontbreken van een duidelijk en 
correct advies van de rechtsbijstandsverlener. 
 0 punten 
 
3 Voortvarendheid (max. 10 punten)      10 punten 
 contact met cliënt binnen 1 werkdag na ontvangst zaak? 
De zaak is ingediend op vrijdag 19 juli 2019, maar de opdracht tot dienstverlening aan 
LegalGuard is pas op 31 juli 2019 verstrekt. Op dezelfde dag is het verzoek om aanvullende 
informatie te zenden, gedaan.  
 binnen 5 werkdagen na eerste inhoudelijk contact met cliënt gecommuniceerd? 
Er heeft telefonisch contact plaatsgevonden op 1 augustus 2019 en contact per e-mail op 2 
augustus 2019. 
 binnen 5 werkdagen na ontvangst informatie voor advies contact?  
Er heeft telefonisch contact plaatsgevonden op 1 augustus 2019 en contact per e-mail op 2 
augustus 2019. 
 afspraak met cliënt, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip nagekomen? 
De rechtsbijstandverlener heeft in zijn e-mails van vrijdag 2 augustus en woensdag 7 augustus 
2019 aangegeven dat hij uiterlijk op woensdag 7 resp. woensdag 21 augustus 2019 een update 
zou geven. Dat heeft hij gedaan, in het tweede geval na voorafgaand telefonisch overleg met de 
cliënt.  
 afspraak met (rechtsbijstandverlener) tegenpartij, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip 

nagekomen? 
Niet van toepassing. 
 
4 Communicatie en professionaliteit (max. 30 punten)    30 punten 
Respectvol tegenover cliënt en (rechtsbijstandsverlener) tegenpartij? (max. 10 punten) 
Ja, geen opmerkingen   10 punten 
Helder/begrijpelijke communicatie t/o cliënt en tegenpartij/derde? (max. 10 punten) 
Ja, geen opmerkingen   10 punten 
Voldoende duidelijk en concreet advies voor vervolg door cliënt? max. 10 punten 
Ja: indien geen bewijs dan geen verdere hulp mogelijk (mail 13 september)  10 punten 
 
Totaal: 55 punten 
  



 
Dossier 2 (Renault Laguna) 
 
 
1 Belang van de klant voorop (max. 30 punten, zie hieronder) 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid (max. 30 punten, zie hieronder) 
 
Concreet hebben we punt 1 en 2 getoetst door te kijken of de rechtsbijstandsverlener aan de 
cliënt heeft duidelijk gemaakt:       40 punten 
 
1. welke rechten de cliënt op basis van de wet heeft (max. 20 punten) 
Uit het dossier blijkt niet dat duidelijke informatie aan de cliënt is verstrekt over zijn rechten.. 
In de eerste e-mail van 29 mei 2019 aan de cliënt wordt alleen gemeld:  ‘Ik vertrouw erop dat 
wanneer u het aankoopbedrag terug krijgt …’. Aan deze e-mail was wel de concept-brief aan 
de garage gehecht, zodat de cliënt wel op de hoogte was van het feit dat LegalGuard zou 
aansturen op beëindiging van de overeenkomst; daarmee is het ook aannemelijk dat in het 
telefoongesprek over beëindiging van de overeenkomst is gesproken.  
In de tweede e-mail van 29 mei 2019 wordt onjuiste informatie verstrekt over de vraag of 
kosten om herstel mogelijk te maken (vervoerskosten auto, kosten rechtsbijstand) voor 
vergoeding in aanmerking komen (vermoedelijk niet bij schikking, maar i.i.g. deels wel bij 
procedure, zie art. 6:74, 6:277 en 6:96 lid 2 BW). 
In de e-mails aan de cliënt wordt er niet voor gewaarschuwd dat wanneer, zoals hier het 
geval lijkt te zijn, pas geruime tijd na de levering een beroep wordt gedaan op ontbinding 
wegens non-conformiteit, de rechter een waardevergoeding kan toekennen voor het gebruik 
van de auto in de tijd die gelegen is tussen het moment van aflevering en het moment van 
teruggave van de auto. 
In de brief van 31 mei 2019 aan de tegenpartij wordt zowel ontbinding wegens dwaling (!) als 
wegens non-conformiteit genoemd als mogelijke gronden voor beëindiging van de 
overeenkomst. Bij dwaling is geen sprake van ontbinding, maar van vernietiging, die 
terugwerkende kracht heeft en ook andere gevolgen heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van het 
recht op schadevergoeding of de verplichting om een waardevergoeding te betalen. Dat 
nakoming blijvend onmogelijk is, zoals in de brief wordt gesteld, is voor consumentenkoop 
niet relevant (art. 7:21 lid 4 BW spreekt slechts van ‘onmogelijk’), maar ook niet uitgelegd. 
Daarbij wordt bovendien verwezen naar ‘artikel 22 van het 7e burgerlijk wetboek’, waar het 
moet gaan om art. 7:22 BW of, voluit,‘artikel 22 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek’. Wel 
wordt relevante rechtspraak genoemd ter ondersteuning van de stellingen van de cliënt. 
 5 punten 
2. welke feiten van belang zijn voor het kunnen afdwingen van die rechten, (max. 10 punten) 
In de e-mail van 28 mei 2019 is terecht navraag gedaan naar het kilometerteller-rapport. 
 10 punten 
3. in hoeverre de door de cliënt aangedragen informatie bewijs voor de juistheid van zijn 

vordering biedt (in hoeverre is sprake van feiten, en in hoeverre gaat het om nog te bewijzen 
stellingen), (max. 10 punten) 

Het kilometerteller-rapport levert voldoende bewijs van dwaling en non-conformiteit op. 
 10 punten 
4. welke bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt,  

(max. 10 punten) 



 
De tegenpartij stelt (e-mail 11 juni 2019) dat de onjuiste stand van de kilometerteller wel 
gemeld is, maar dat wordt niet onderbouwd. Uit het dossier kan niet worden afgeleid of dit 
bericht aan de cliënt is doorgezonden, en of de rechtsbijstandsverlener hierover een opmerking 
heeft gemaakt. Wel heeft de LegalGuard jurist nagevraagd bij de BOVAG of die werkelijk de 
stellingen van de garage ondersteunt, en aan de cliënt gemeld dat dit niet het geval is. 
Het verweerschrift in de procedure bij de rechtbank is ‘ter kennisgeving’ aan cliënt gezonden 
(e-mail 1 oktober 2019) zonder dat hierover uitleg wordt gegeven en alleen gezegd dat de cliënt 
niets hoeft te doen. 
 5 punten 
5. en waarom het op basis van het voorgaande voor de cliënt gunstiger is om die rechten te 

proberen te handhaven in een juridische procedure of om akkoord te gaan met een 
schikking. (max. 10 punten) 

De rechtsbijstandverlener heeft in de e-mail van 11 juni 2019 duidelijk gemaakt waarom hij in 
dit geval adviseert een procedure bij de kantonrechter te beginnen, en welke financiële risico’s 
daaraan verbonden waren. 
 10 punten 
 
3 Voortvarendheid (max. 10 punten)      8 punten 
 contact met cliënt binnen 1 werkdag na ontvangst zaak? 
Uit het dossier blijkt niet wanneer de zaak is ingediend. Uit de managementrapportage blijkt 
dat de zaak op dinsdag 14 mei 2019 is ingediend, dat op donderdag 16 mei 2019 de opdracht 
tot dienstverlening aan LegalGuard is verstrekt, maar dat het eerste inhoudelijke contact pas 
op maandag 20 mei heeft plaatsgevonden. Dat is een dag (plus weekend) te laat. 
 binnen 5 werkdagen na eerste inhoudelijk contact met cliënt gecommuniceerd? 
Het eerste inhoudelijke contact vond plaats op 20 mei 2019. Op 23 mei 2019 heeft de jurist van 
LegalGuard om aanvullende stukken verzocht. Dat is binnen de daarvoor geldende termijn. 
 binnen 5 werkdagen na ontvangst informatie voor advies contact?  
Ja, op 28 mei en 3 juni 2019. 
 afspraak met cliënt, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip nagekomen? 
De rechtsbijstandverlener heeft steeds doorgegeven op welke datum de vervolgstappen in de 
juridische procedure zouden plaatsvinden en kort na het verstrijken van die datum aangegeven 
wat er gebeurd is. 
 afspraak met (rechtsbijstandverlener) tegenpartij, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip 

nagekomen? 
Niet van toepassing. 

4 Communicatie en professionaliteit (max. 30 punten)    20 punten 
 Respectvol tegenover cliënt en (rechtsbijstandsverlener) tegenpartij? (max. 10 punten) 
Op dit punt hebben wij geen opmerkingen  
 10 punten 
 Helder/begrijpelijke communicatie t/o cliënt en tegenpartij/derde? (max. 10 punten) 
De brief aan de wederpartij bevat een enkele ongelukkige zin: ‘Cliënten kunnen u volgen als u 
zegt dat er geen sprake is van bedrog’. Dat kan duidelijker: ‘Cliënten willen wel geloven dat 
er geen sprake is van bedrog.’), of ‘Cliënten geloven niet dat u ze bedrogen hebt. 
Daarnaast zijn er diverse tikfouten, die in sommige gevallen ook tot verwarring hebben kunnen 
leiden. Zo staat in de e-mail van 11 juni 2019: ‘Dit betekend dat …’ – nota bene vetgedrukt. 
Erger is dat tikfouten in de e-mail van 14 oktober 2019 onduidelijkheid veroorzaken over het 



 
tijdstip van een zitting bij de kantonrechter: ‘Wij worden op 9 december 2019 om 13:300 uur 
verwacht. (…) Ik spreek graag rond 13:30 uur af om de zaak voor te bespreken.’ Opvallend is 
dat ook deze beide zinnen vetgedrukt zijn. In dezelfde e-mail, over het meenemen van een 
stagiaire, ontbreekt een werkwoord: ‘Als u geen bezwaar kan het zijn dat één stagiair aansluit 
bij de zaak’, waardoor de zin grammaticaal onjuist en daardoor moeilijk leesbaar wordt. 
 0 punten 
 Voldoende duidelijk en concreet advies voor vervolg door cliënt? (max. 10 punten) 
De LegalGuard jurist heeft terecht en duidelijk het advies gegeven om te procederen en goede 
informatie gegeven over de afwikkeling van het geschil nadat de cliënt de procedure bij de 
rechtbank had gewonnen. 
 10 punten 
 
Totaal: 68 punten 
  



 
Dossier 3 (Volkswagen) 
 
1 Belang van de klant voorop (max. 30 punten, zie hieronder) 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid (max. 30 punten, zie hieronder) 
 
Concreet hebben we punt 1 en 2 getoetst door te kijken of de rechtsbijstandsverlener aan de 
cliënt heeft duidelijk gemaakt:       50 punten 
 
1. welke rechten de cliënt op basis van de wet heeft (max. 20 punten) 
In de e-mail van 26 juni 2019 heeft de LegalGuard aan de cliënt duidelijk gemaakt  
- dat niet de leasemaatschappij maar de verkoper moet worden aangesproken; 
- dat cliënt non-conformiteit moet bewijzen en wat daarvoor nodig is; 
- en dat verkoper moet bewijzen dat non-conformiteit niet bestond op moment aflevering 

(art. 7:18 lid 2 BW) 
Bovendien heeft de LegalGuard jurist in de e-mail van 24 juli 2019 een (door de client te 
versturen) concept-bericht aan de tegenpartij opgesteld, waarin alle rechten van de cliënt als 
opties worden genoemd in het kader van een mogelijke schikking. 
 20 punten 
2. welke feiten van belang zijn voor het kunnen afdwingen van die rechten, (max. 10 punten) 
- terecht wordt in mail van 26 juni 2019 aangegeven dat deskundigenonderzoek naar de 

koppelingsplaat nodig is  
 10 punten 
3. in hoeverre de door de cliënt aangedragen informatie bewijs voor de juistheid van zijn 

vordering biedt (in hoeverre is sprake van feiten, en in hoeverre gaat het om nog te bewijzen 
stellingen), (max. 10 punten) 

- terecht wordt in mail van 26 juni 2019 aangegeven dat deskundigenonderzoek naar de 
koppelingsplaat nodig is, en herhaaldelijk dat er bewijs nodig is dat er tijdig is geklaagd, 
en adviezen gegeven om het bewijs van het klagen te kunnen leveren  

 10 punten 
4. welke bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt,  

(max. 10 punten) 
ontbreekt  0 punten 
5. en waarom het op basis van het voorgaande voor de cliënt gunstiger is om die rechten te 

proberen te handhaven in een juridische procedure of om akkoord te gaan met een 
schikking. (max. 10 punten) 

- terecht geadviseerd eerst zelf nog contact op te nemen voordat rechtsbijstandsverlener 
formele stappen neemt (mail van 26 juni 2019) en geadviseerd mail/whatsapp te sturen, met 
voorgestelde tekst 

- uiteindelijk in overleg tussen cliënt en verkoper geregeld zonder contact tussen 
rechtsbijstandsverlener en verkoper 

 10 punten 
 
3 Voortvarendheid (max. 10 punten)      10 punten 
 contact met cliënt binnen 1 werkdag na ontvangst zaak? 
Uit het dossier blijkt dat de cliënt de opdracht tot dienstverlening op woensdag 5 juni 2019 
heeft verstrekt. LegalGuard heeft op donderdag 6 juni telefonisch contact met de cliënt gehad. 
 binnen 5 werkdagen na eerste inhoudelijk contact met cliënt gecommuniceerd? 



 
Uit de telefonische gespreksnotities blijkt dat de LegalGuard jurist op donderdag 13 juni 
telefonisch contact heeft gehad met de cliënt. Dat is binnen de hiervoor geldende termijn. 
 binnen 5 werkdagen na ontvangst informatie voor advies contact?  
Ja (e-mail van 24 juli 2019 in reactie op een e-mail van de cliënt van 17 juli 2019). 
 afspraak met cliënt, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip nagekomen? 
De rechtsbijstandverlener heeft diverse malen, nadat de cliënt bewijs moest verzamelen, na 
enige tijd proactief contact opgenomen om te vragen naar de voortgang van de zaak. Anderzijds 
heeft hij bijna twee maanden voorbij laten gaan na het laatste advies over de bewijsvergaring 
(24 juli 2019) en het volgende contact met de klant, dat plaatsvond op 23 september 2019. 
 afspraak met (rechtsbijstandverlener) tegenpartij, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip 

nagekomen? 
Niet van toepassing. 
 

4 Communicatie en professionaliteit (max. 30 punten)    30 punten 
 Respectvol tegenover cliënt en (rechtsbijstandsverlener) tegenpartij? (max. 10 punten) 
Wij hebben hier geen opmerkingen over. 
 Helder/begrijpelijke communicatie t/o cliënt en tegenpartij/derde? (max. 10 punten) 
De LegalGuard jurist heeft duidelijke informatie en concrete suggesties gegeven hoe het geschil 
met de tegenpartij kan worden aangepakt. 
 Voldoende duidelijk en concreet advies voor vervolg door cliënt? (max. 10 punten) 
Ja. 
 
Totaal 90 punten 
  



 
Dossier 4 (Fitnessabonnement) 
 
 
1 Belang van de klant voorop (max. 30 punten, zie hieronder) 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid (max. 30 punten, zie hieronder) 
 
Concreet hebben we punt 1 en 2 getoetst door te kijken of de rechtsbijstandsverlener aan de 
cliënt heeft duidelijk gemaakt:       40 punten 
 
1. welke rechten de cliënt op basis van de wet heeft (max. 20 punten) 
In de e-mail van 5 november 2019 aan de cliënt wordt duidelijk gemaakt dat zij een 
duurovereenkomst van 2 jaar heeft gesloten die niet tussentijds opzegbaar is. Een dergelijke 
duur is acceptabel indien de cliënt een redelijk compenserend voordeel krijgt ter compensatie 
van de niet-opzegbaarheid van het abonnement na één jaar. Een korting op de 
abonnementsprijs is een mogelijk compenserend voordeel, maar dat is alleen het geval indien 
dit voordeel substantieel en duurzaam is. Gezien het feit dat de abonnementsprijs volgens de 
algemene voorwaarden jaarlijks met 5% kan worden verhoogd, is onduidelijk of dat voordeel 
er werkelijk is. Dat maakt dat op dit punt onduidelijk is of de abonnementsduur terecht op 2 
jaar is gesteld. Wel is duidelijk gemaakt dat de sportschool dient te bewijzen dat het beding 
redelijk is, en wordt daarom in de brief aan de tegenpartij van 6 november 2019 in 1e 
instantie een beroep op onredelijkheid van het beding gedaan. 
Terecht is zowel in de e-mail aan de cliënt als de brief aan de tegenpartij opgemerkt dat een 
prijsverhoging alleen geldig is indien deze uiterlijk een maand voor het ingaan ervan aan de 
consument is medegedeeld. Als dit niet is gebeurd, heeft de rechtsbijstandverlener terecht een 
beroep op onredelijk bezwarendheid van het beding gedaan en dat beding vernietigd. Daar 
had zij echter aan toe moeten voegen dat in dit geval de prijsverhoging al per 1 januari 2019, 
dus binnen drie maanden na de contractsluiting is doorgevoerd, en dat betekent dat het 
prijsverhogingsbeding onredelijk bezwarend en dus vernietigbaar is (art. 6:236 onder i BW). 
Dat betekent dat het prijsverhogingsbeding op die grond vernietigd kon worden, zelfs als de 
prijsverhoging wel één maand vooraf was aangekondigd (wat de cliënt niet geheel uitsluit).  
De LegalGuard jurist heeft in haar e-mail aan de cliënt gesteld dat de verhuisclausule in het 
geval va de cliënt niet relevant is voor de opzegbaarheid van het abonnement: hoewel uit de 
rechtspraak over dergelijke bedingen afgeleid kan worden dat een dergelijk beding mogelijk 
onredelijk bezwarend is, zou de vernietiging van het beding er niet toe leiden dat het 
abonnement alsnog opzegbaar is, omdat het verhuisbeding dan helemaal vernietigd zou 
worden. Het is omstreden of dit een juiste toepassing is van de regels over oneerlijke 
bedingen; dat betekent dat de LegalGuard jurist hier te stellig was. 
De LegalGuard jurist heeft goed uitgelegd waarom de actieperiode (1e 2 maanden gratis 
sporten) niet in de contractsduur is inbegrepen. 
 15 punten 
2. welke feiten van belang zijn voor het kunnen afdwingen van die rechten, (max. 10 punten) 
Van belang is in hoeverre sprake is van een compenserend voordeel voor de langere 
abonnementsduur. In de e-mail van 5 november 2019 is die berekend op 12,5%. Dat lijkt ons 
onjuist: op een regulier maandtarief van € 25 wordt hier een korting toegekend van € 2,50. Dat 
is 10%.  
Of een prijsverhoging per 1 januari 2020 mogelijk was (per 1 januari 2019 stuit die in ieder 
geval af op art. 6:236 BW), hangt af van de vraag of de aankondiging van de prijsverhoging 



 
tijdig is medegedeeld aan de cliënt. Dat is in dit geval onbekend, aangezien het dossier op 17 
december 2019 is gesloten en het dossier geen informatie bevat over de vraag of het 
abonnementsgeld per 1 januari 2020 wederom zou worden verhoogd.  
 5 punten 
3. in hoeverre de door de cliënt aangedragen informatie bewijs voor de juistheid van zijn 

vordering biedt (in hoeverre is sprake van feiten, en in hoeverre gaat het om nog te bewijzen 
stellingen), (max. 10 punten) 

Of de geboden korting een ‘redelijke korting’ is die de langere abonnementsduur rechtvaardigt, 
is onduidelijk – uiteindelijk kan alleen de rechter daarover oordelen, en dat oordeel is moeilijk 
te voorspellen. De rechtsbijstandverlener is hier echter in het geheel niet op ingegaan. 
 5 punten 
4. welke bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt,  

(max. 10 punten) 
De tegenpartij heeft niet inhoudelijk gereageerd op de stelling dat de abonnementsduur 
onredelijk bezwarend is. Juridisch is daarom het beding terecht vernietigd.  
 10 punten 
5. en waarom het op basis van het voorgaande voor de cliënt gunstiger is om die rechten te 

proberen te handhaven in een juridische procedure of om akkoord te gaan met een 
schikking. (max. 10 punten) 

In de e-mail van 17 december 2019 heeft de LegalGuard jurist, na een daaraanvoorafgaand 
telefoongesprek met de cliënt, geadviseerd om de vordering te laten vallen: de kosten en het 
procesrisico wegen niet op tegen belang bij vordering. Dat advies is terecht. Naar onze 
mening had LegalGuard hier echter een melding moeten doen aan de ACM (en dat moeten 
melden aan de cliënt) dat deze sportschool mogelijk abonnementstarieven verhoogd zonder 
dat aan de cliënten te melden, en dat in ieder geval de prijsverhogingen óók worden 
doorberekend aan cliënten die het abonnement nog geen drie maanden daarvoor hadden 
afgesloten; uit het laatste wordt duidelijk dat in ieder geval sprake is van een zwart beding in 
de algemene voorwaarden; naar onze mening is dat daarmee ook een oneerlijke 
handelspraktijk. 
 5 punten 
 
3 Voortvarendheid (max. 10 punten)      7 punten 
 contact met cliënt binnen 1 werkdag na ontvangst zaak? 
Uit het dossier blijkt dat de cliënt de opdracht tot dienstverlening op dinsdag 29 oktober 2019 
aan LegalGuard heeft verstrekt. Op 30 oktober 2019 heeft de LegalGuard jurist om toezending 
van aanvullendestukken verzocht.  
 binnen 5 werkdagen na eerste inhoudelijk contact met cliënt gecommuniceerd? 
Ja: uit de e-mail van dinsdag 5 november 2019 wordt duidelijk dat in de week daaraan 
voorafgaand reeds mondeling advies was gegeven. Dat is binnen de gestelde termijn.  
 binnen 5 werkdagen na ontvangst informatie voor advies contact?  
Ja, op 5 november concept-brief aan tegenpartij. 
 afspraak met cliënt, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip nagekomen? 
Niet van toepassing 
 afspraak met (rechtsbijstandverlener) tegenpartij, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip 

nagekomen? 
In de email van vrijdag 8 november 2019 stelt de rechtsbijstandsverlener voor om de week 
erna de juridische afdeling van de tegenpartij te bellen. De reactie van de cliënt op die vraag 



 
zit niet in het dossier. Op 20 november 2019 bericht de rechtsbijstandverlener dat zij die 
ochtend telefonisch contact heeft gehad met de tegenpartij, en dat die geen juridische afdeling 
heeft. De datum van dit gesprek lijkt niet overeenkomstig de met de cliënt gemaakte afspraken 
te zijn. 

4 Communicatie en professionaliteit (max. 30 punten)    30 punten 
 Respectvol tegenover cliënt en (rechtsbijstandsverlener) tegenpartij? (max. 10 punten) 

o In de e-mail van 8 november 2019 is aangegeven dat de tegenpartij niet ingaat op 
juridische argumenten en wordt verzocht om toestemming om telefonisch contact op 
te nemen met de juridische afdeling van de handelaar. 

o In de e-mail van 20 november 2019 bericht de LegalGuard jurist de cliënt dat de 
tegenpartij geen juridische afdeling heeft.  

o In de e-mail van 22 november 2019 meldt de LegalGuard jurist de cliënt dat de 
handelaar bij zijn standpunt blijft. 

o De LegalGuard jutist stuurt de handelaar een nette, zakelijke reactie daarop bij e-
mail van 28 november 2019. 

 10 punten 
 Helder/begrijpelijke communicatie t/o cliënt en tegenpartij/derde? (max. 10 punten) 
Een foutje in de e-mail van 5 november 2019 is gecorrigeerd na een opmerking van de cliënt; 
de LegalGuard jurist heeft (terecht) aangegeven waarom dat in de brief aan de tegenpartij niet 
wordt gecorrigeerd. 
 10 punten 
 Voldoende duidelijk en concreet advies voor vervolg door cliënt? (max. 10 punten) 

o In de e-mail van 17 december 2019, na een telefoongesprek met de cliënt, heeft de 
LegalGuard jurist de cliënt geadviseerd om de vordering te laten vallen: de kosten 
en het procesrisico wegen niet op tegen het belang van de cliënt bij de vordering. 

 10 punten 
 
Totaal 77 punten 
  



 
Dossier 5 (Hairextensions)  
 
 
1 Belang van de klant voorop (max. 30 punten, zie hieronder) 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid (max. 30 punten, zie hieronder) 
 
Concreet hebben we punt 1 en 2 getoetst door te kijken of de rechtsbijstandsverlener aan de 
cliënt heeft duidelijk gemaakt:       25 punten 
 
1. welke rechten de cliënt op basis van de wet heeft (max. 20 punten) 
In de brief d.d. 4 november 2019 die de LegalGuard jurist aan de cliënt zond, zijn de regels 
over conformiteit goed uitgelegd. Daarbij lijkt echter uit het oog te zijn verloren dat het 
bewijs van de non-conformiteit al snel aangenomen zal worden indien de cliënt dit bewijs 
door middel van foto’s kan leveren, zeker omdat het gebrek direct na de aankoop en plaatsing 
aan de verkoper (de kapper) is gemeld. Het is dan aan de kapper om te bewijzen dat het 
gebrek niet bestond op het moment dat de hairextensions werden aangebracht, of dat de aard 
van het gebrek of de aard van het product meebrengen dat de cliënt ook moet bewijzen dat het 
gebrek al bestond op het moment van het aanbrengen van de hairextensions. 
In de brief is bovendien ten onrechte gesteld dat een ingebrekestelling moet worden gestuurd; 
Dat heeft in dit geval geen juridische gevolgen, want de cliënt moet de kapper hoe dan ook 
een kans op herstel/vervanging bieden. 
 15 punten 
2. welke feiten van belang zijn voor het kunnen afdwingen van die rechten, (max. 10 punten) 
Duidelijk is gemaakt dat de cliënt de non-conformiteit van de hairextensions moet bewijzen. De 
LegalGuard jurist heeft echter niet duidelijk gemaakt dat het aan de kapper is om te bewijzen 
dat het gebrek niet bestond op het moment dat de hairextensions werden aangebracht, of dat 
de aard van het gebrek of de aard van het product meebrengen dat de cliënt ook moet bewijzen 
dat het gebrek al bestond op het moment van het aanbrengen van de hairextensions. 
 5 punten 
3. in hoeverre de door de cliënt aangedragen informatie bewijs voor de juistheid van zijn 

vordering biedt (in hoeverre is sprake van feiten, en in hoeverre gaat het om nog te bewijzen 
stellingen), (max. 10 punten) 

In de brief aan de cliënt d.d. 4 november 2019 heeft de LegalGuard jurist terecht aangegeven 
dat de cliënt de non-conformiteit moet bewijzen. Daarbij is gesteld dat daarvoor een 
deskundigenrapport nodig is, en dat de kosten daarvoor voor rekening van de cliënt komen, 
tenzij er een gerechtelijke procedure komt die de cliënt wint. Dat lijkt in dit geval niet 
aannemelijk: het bewijs van het gebrekkig zijn van de hairextensions kan vermoedelijk al 
worden aangetoond aan de hand van foto’s, eventueel vergezeld van foto’s van eerdere, niet 
gebrekkige hairextensions. De cliënt behoeft niet te bewijzen waardoor de non-conformiteit is 
veroorzaakt. 
 5 punten 
4. welke bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt,  

(max. 10 punten) 
Ten onrechte wordt in de brief van 4 november 2019 gesteld dat de tegenpartij geen bewijzen 
hoeft te leveren voor haar standpunt: als de cliënt de non-conformiteit heeft bewezen, zal het 
juist de tegenpartij zijn die eventueel deskundigenonderzoek zou moeten doen. 
 0 punten 



 
5. en waarom het op basis van het voorgaande voor de cliënt gunstiger is om die rechten te 

proberen te handhaven in een juridische procedure of om akkoord te gaan met een 
schikking. (max. 10 punten) 

De client was niet in staat om het vereiste bewijs te leveren en heeft daarom in overleg met de 
rechtsbijstandsverlener de vordering niet doorgezet. Dit lijkt te zijn gebaseerd op een onjuist 
advies ten aanzien van de bewijslastverdeling in de brief van 4 november 2019. 
 0 punten 

 
3 Voortvarendheid (max. 10 punten)      3 punten 
 contact met cliënt binnen 1 werkdag na ontvangst zaak? 
Uit het dossier blijkt dat de cliënt de opdracht tot dienstverlening op dinsdag 24 september 
2019 aan LegalGuard heeft verstrekt. In de e-mail van maandag 7 oktober 2019 wordt 
verwezen naar een gesprek dat de LegalGuard jurist op vrijdag 4 oktober 2019 met de cliënt 
zou hebben gevoerd. Uit het dossier blijkt niet dat daaraan voorafgaand contact met de cliënt 
heeft plaatsgevonden; uit de managementrapportage kan worden afgeleid dat dergelijk contact 
heeft plaatsgevonden op vrijdag 27 september 2019. Dat is niet binnen de gestelde termijn. 
 binnen 5 werkdagen na eerste inhoudelijk contact met cliënt gecommuniceerd? 
Uit de managementrapportage wordt duidelijk dat de LegalGuard jurist op vrijdag 27 
september 2019 contact heeft gehad met de cliënt. In de e-mail van maandag 7 oktober 2019 
wordt verwezen naar een gesprek dat de LegalGuard jurist op vrijdag 4 oktober 2019 met de 
cliënt zou hebben gevoerd. Dat is binnen de gestelde deadline. 
 binnen 5 werkdagen na ontvangst informatie voor advies contact?  
Ja, zie de e-mails van 11 oktober 2019. 
 afspraak met cliënt, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip nagekomen? 
De rechtsbijstandverlener heeft niet proactief gemeld dat het schrijven van de brief aan de 
tegenpartij later gereed zou zijn dan was afgesproken (zie mails van 4 november 2019). 
 afspraak met (rechtsbijstandverlener) tegenpartij, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip 

nagekomen? 
De rechtsbijstandverlener heeft in reactie op het feit dat de cliënt er niet in slaagde contact te 
krijgen met de tegenpartij, op vrijdag 11 oktober 2019 aangegeven zelf telefonisch contact op 
te zullen nemen. Zij heeft op de zelfde dag gemeld dat de tegenpartij niet bereid was de cliënt 
tegemoet te komen en dat zij de volgende week een brief zou voorbereiden aan de tegenpartij. 
Pas als de cliënt op maandag 4 november 2019 (3 ½ week later) zelf vraagt naar de 
voortgang van de voorbereiding van die brief, meldt de rechtsbijstandverlener dat deze (vanaf 
dat moment?) online beschikbaar is. 

Op woensdag 27 november 2019 meldt de rechtsbijstandverlener de ontvangst van de reactie 
van de tegenpartij van 2 dagen daarvoor, met het verzoek daar telefonisch contact over op te 
nemen. Dat telefoongesprek heeft pas op donderdag 5 december 2019 plaatsgevonden, en de 
rechtsbijstandverlener heeft de conclusie daaruit per mail van diezelfde dag bevestigd. 

4 Communicatie en professionaliteit (max. 30 punten)    30 punten 
 Respectvol tegenover cliënt en (rechtsbijstandsverlener) tegenpartij? (max. 10 punten) 
Geen opmerkingen  
 Helder/begrijpelijke communicatie t/o cliënt en tegenpartij/derde? (max. 10 punten) 
Geen opmerkingen  
 Voldoende duidelijk en concreet advies voor vervolg door cliënt? (max. 10 punten) 



 
Geen opmerkingen  
 
Totaal 58 punten 
  



 
Dossier 6 (Energieverbruik) 
 
 
1 Belang van de klant voorop (max. 30 punten, zie hieronder) 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid (max. 30 punten, zie hieronder) 
 
Concreet hebben we punt 1 en 2 getoetst door te kijken of de rechtsbijstandsverlener aan de 
cliënt heeft duidelijk gemaakt:       25 punten 
 
1. welke rechten de cliënt op basis van de wet heeft (max. 20 punten) 
Uit het dossier blijkt niet dat aan de cliënt is uitgelegd welke rechten hij heeft.  
Wel blijkt uit de brief van 7 mei 2019 aan de tegenpartij dat deze verzocht wordt te berekenen 
of schatten wat teveel is betaald aan elektriciteit en gas, en het teveel betaalde terug te 
betalen. Dat komt overeen met de brief die de cliënt op 6 maart zelf aan de tegenpartij heeft 
gestuurd. Dat impliceert een beroep op onverschuldigde betaling, maar de juridische 
onderbouwing daarvan ontbreekt in het dossier. 
In de correspondentie tussen de cliënt en de rechtsbijstandverlener is hierover niets 
opgenomen. 
 0 punten 
2. welke feiten van belang zijn voor het kunnen afdwingen van die rechten, (max. 10 punten) 
Uit het dossier blijkt dat de cliënt herhaaldelijk bij zijn leverancier en de netbeheerder heeft 
geklaagd over de hoogte van de meterstanden. Hem is toen gemeld dat hij de meter kan laten 
ijken (voor een substantieel bedrag). De cliënt heeft dat onderzoek achterwege gelaten vanwege 
de hoogte van de kosten. Na de vervanging van de meter is gebleken dat het gemeten verbruik 
gehalveerd is. Omdat de meter inmiddels was vernietigd, is echter aan de cliënt de mogelijkheid 
ontnomen om het bewijs van de omvang van zijn verbruik te kunnen leveren. 
Deze informatie komt overeen met de brief die de cliënt op 6 maart zelf aan de tegenpartij heeft 
gestuurd. 
 10 punten 
3. in hoeverre de door de cliënt aangedragen informatie bewijs voor de juistheid van zijn 

vordering biedt (in hoeverre is sprake van feiten, en in hoeverre gaat het om nog te bewijzen 
stellingen), (max. 10 punten) 

Het dossier bevat geen duidelijk advies op dit punt, maar uit de brieven tussen de cliënt en de 
tegenpartij(en) en uit de brieven tussen LegalGuard en de tegenpartij(en) lijkt te volgen dat de 
cliënt erover geïnformeerd is dat de cijfers uit de nieuwe meteropnames voldoende aannemelijk 
maken dat de oude meter inderdaad een onjuist verbruik toonden, zeker in aanmerking 
genomen de eerdere klachten van de cliënt over het door de oude meter getoonde verbruik. 
 10 punten  
4. welke bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt,  

(max. 10 punten) 
Uit het dossier blijkt slechts dat gesteld wordt dat de tegenpartij onbehoorlijk heeft gehandeld 
door ondanks meldingen daarover van de cliënt, niet zelf onderzoek te doen en vervolgens na 
vervanging de meter zonder meer te vernietigen. Dat gaat niet op deze punten in.  
In de e-mail van 10 juli 2019 heeft de tegenpartij op basis van de nieuwe meteropnames een 
schatting van het eerdere verbruik gemaakt, op basis waarvan het coulance-bedrag is bepaald. 
Dat heeft geleid tot een verhoging van het gevraagde bedrag aan compensatie. 
 5 punten 



 
5. en waarom het op basis van het voorgaande voor de cliënt gunstiger is om die rechten te 

proberen te handhaven in een juridische procedure of om akkoord te gaan met een 
schikking. (max. 10 punten) 

De rechtsbijstandverlener heeft in deze zaak aangestuurd op een schikking, vermoedelijk omdat 
er juridisch niet veel te halen was, maar dat is niet uitgelegd aan de cliënt. Zonder de cliënt uit 
te leggen wat zijn rechten zijn en wat mogelijk in een juridische procedure kan worden bereikt, 
kan echter door de cliënt moeilijk worden beoordeeld wat de juiste keuze is. Wij vermoeden 
overigens dat de keuze van de rechtsbijstandverlener in dit geval de juiste was. 
 0 punten 
 
3 Voortvarendheid (max. 10 punten)      6 punten 
 contact met cliënt binnen 1 werkdag na ontvangst zaak? 
Uit het dossier blijkt dat de cliënt de opdracht tot dienstverlening op woensdag 27 maart 2019 
aan LegalGuard heeft verstrekt en dat de LegalGuard jurist op donderdag 28 maart 2019 
contact heeft opgenomen met de cliënt. Dat is binnen de gestelde termijn. 
 binnen 5 werkdagen na eerste inhoudelijk contact met cliënt gecommuniceerd? 
Uit het dossier blijkt niet wanneer er weer met de cliënt (of diens vertegenwoordiger) 
gecommuniceerd is. Daardoor is het niet mogelijk om vast te stellen dat aan deze eis is voldaan. 
 binnen 5 werkdagen na ontvangst informatie voor advies contact?  
Uit het dossier volgt dat de rechtsbijstandsverlener actief heeft toegezien op de voortgang van 
dit slepende dossier.  
 afspraak met cliënt, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip nagekomen? 
Er is regelmatig per email met de cliënt gecommuniceerd over de voortgang van het dossier. 
 afspraak met (rechtsbijstandverlener) tegenpartij, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip 

nagekomen? 
De rechtsbijstandverlener heeft de tegenpartij actief benaderd om de voortgang van het 
proces te bevorderen. 
 
4 Communicatie en professionaliteit (max. 30 punten)    30 punten 
 Respectvol tegenover cliënt en (rechtsbijstandsverlener) tegenpartij? (max. 10 punten) 
Geen opmerkingen 
 Helder/begrijpelijke communicatie t/o cliënt en tegenpartij/derde? (max. 10 punten) 
Geen opmerkingen 
 Voldoende duidelijk en concreet advies voor vervolg door cliënt? (max. 10 punten) 
De zaak is met een schikking afgehandeld. De LegalGuard is ook daarna in contact gebleven 
met de cliënt over de afwikkeling van deze schikking, onder meer over wanneer het coulance-
bedrag mocht worden verwacht en wanneer weer contact zou worden genomen met de 
tegenpartij als nog niet betaald zou zijn op het moment waarop betaling werd verwacht. 
 
Totaal 61 punten 
  



 
Dossier 7 (Postzegels) 
 
 
1 Belang van de klant voorop (max. 30 punten, zie hieronder) 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid (max. 30 punten, zie hieronder) 
 
Concreet hebben we punt 1 en 2 getoetst door te kijken of de rechtsbijstandsverlener aan de 
cliënt heeft duidelijk gemaakt:       55 punten 
 
1. welke rechten de cliënt op basis van de wet heeft (max. 20 punten) 
In het advies van 26 april 2019 wordt duidelijk gemaakt dat de cliënt, die vindt dat hij geld 
tegoed heeft van de tegenpartij, moet bewijzen dat hij de postzegels heeft ingeleverd. In dit 
kader wordt terecht art. 150 Wetboek voor Burgerlijke rechtsvordering genoemd. De 
LegalGuard jurist maakt niet duidelijk wat de juridische verhouding tussen de cliënt en de 
tegenpartij is. Gaat het om een koopovereenkomst? Of was de tegenpartij een tussenpersoon 
die had moeten zorgen voor de veiling van de postzegels? Voor de uitkomst van de zaak 
maakt dat in dit geval niet uit omdat de cliënt eerst moet bewijzen dat hij een overeenkomst 
heeft gesloten en dat hij de postzegels inderdaad heeft gegeven. 
 20 punten 
2. welke feiten van belang zijn voor het kunnen afdwingen van die rechten, (max. 10 punten) 
In het advies wordt duidelijk gemaakt dat de cliënt moet bewijzen dat hij de postzegels heeft 
ingeleverd en wat de waarde daarvan is. 
 10 punten 
3. in hoeverre de door de cliënt aangedragen informatie bewijs voor de juistheid van zijn 

vordering biedt (in hoeverre is sprake van feiten, en in hoeverre gaat het om nog te bewijzen 
stellingen), (max. 10 punten) 

Terecht wordt in het advies aangegeven dat de verklaring van de echtgenote van de cliënt 
onvoldoende bewijs oplevert van de juistheid van de vordering van de cliënt. Ook wordt 
gevraagd of de cliënt op een andere manier aan bewijs kan komen. De LegalGuard jurist laat 
echter na om suggesties te doen hoe dat bewijs zou kunnen worden geleverd. Waren er 
misschien nog andere getuigen dan de echtgenote? 
 5 punten 
4. welke bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt,  

(max. 10 punten) 
De cliënt wordt gevraagd of hij wil dat de rechtsbijstandverlener rechtstreeks contact opneemt 
met de tegenpartij om die (onverplicht) zelf te vragen te zoeken naar bewijs voor de juistheid 
van de stellingen van de cliënt wil leveren. Dat lijkt in deze zaak een slimme benadering, omdat 
de kans groot is dat de cliënt zelf geen bewijs zal kunnen leveren. 
 10 punten 
5. en waarom het op basis van het voorgaande voor de cliënt gunstiger is om die rechten te 

proberen te handhaven in een juridische procedure of om akkoord te gaan met een 
schikking. (max. 10 punten) 

Duidelijk wordt gemaakt dat de cliënt juridisch geen goede zaak heeft en dat hij de vordering 
beter kan laten vallen. Dat advies is naar onze mening juist, verondersteld dat er geen andere 
bewijsmiddelen voorhanden zouden blijken te zijn. 
 10 punten 
 



 
3 Voortvarendheid (max. 10 punten)      6 punten 
 contact met cliënt binnen 1 werkdag na ontvangst zaak? 
Uit het dossier blijkt niet wanneer de zaak is ingediend. Daardoor is het niet mogelijk om vast 
te stellen dat aan deze eis is voldaan. 
 binnen 5 werkdagen na eerste inhoudelijk contact met cliënt gecommuniceerd? 
De rechtsbijstandverlener heeft op 26 april 2019 binnen drie werkdagen na ontvangst van de 
stukken een concept-advies aan de cliënt gezonden, met de melding dat hij de week erna niet 
beschikbaar was, maar vanaf 6 mei 2019 weer wel. 
 binnen 5 werkdagen na ontvangst informatie voor advies contact?  
De rechtsbijstandverlener heeft op 26 april 2019 binnen drie werkdagen na ontvangst van de 
stukken een concept-advies aan de cliënt gezonden, met de melding dat hij de week erna niet 
beschikbaar was, maar vanaf 6 mei 2019 weer wel. 
 afspraak met cliënt, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip nagekomen? 
Het dossier bevat geen aanwijzing dat de cliënt na 26 april 2019 nog contact heeft gehad met 
de rechtsbijstandverlener. Voor zover gewenst zou het initiatief daartoe logischerwijs van de 
kant van de cliënt hebben moeten komen. 
 afspraak met (rechtsbijstandverlener) tegenpartij, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip 

nagekomen? 
Niet van toepassing. 
 
4 Communicatie en professionaliteit (max. 30 punten)     28 punten 
 Respectvol tegenover cliënt en (rechtsbijstandsverlener) tegenpartij? (max. 10 punten) 
Het advies bevat een slechte boodschap voor de cliënt. Die boodschap is op empathische wijze 
overgebracht.  
 10 punten 
 Helder/begrijpelijke communicatie t/o cliënt en tegenpartij/derde? (max. 10 punten) 
De rechtsbijstandverlener is heel helder in zijn advies, dat volstrekt helder is. Wel bevat het 
advies een merkwaardige tikfout (nota bene vetgedrukt): ‘overleiden’. Dat is slordig en 
vermijdbaar. 
 8 punten 
 Voldoende duidelijk en concreet advies voor vervolg door cliënt? (max. 10 punten) 
Het advies is om – tenzij de cliënt bewijs kan leveren – om de procedure te beëindigen. Dat 
advies is helder en begrijpelijk opgeschreven en kan direct worden opgevolgd. 
 10 punten 
 
Totaal 89 punten 
  



 
Dossier 8 (Fiat) 
 
 
1 Belang van de klant voorop (max. 30 punten, zie hieronder) 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid (max. 30 punten, zie hieronder) 
 
Concreet hebben we punt 1 en 2 getoetst door te kijken of de rechtsbijstandsverlener aan de 
cliënt heeft duidelijk gemaakt:       60 punten 
 
1. welke rechten de cliënt op basis van de wet heeft (max. 20 punten) 
De rechtsbijstandverlener heeft in haar plan van aanpak duidelijk gemaakt dat nu de cliënt 
als particuliere verkoper een auto heeft verkocht aan een professionele autohandelaar, op de 
koper een onderzoeksplicht rust, welke de koper geschonden heeft. Wat de koper had moeten 
doen, wordt in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd. De rechtsbijstandverlener geeft 
duidelijk aan dat de vordering van de koper tot betaling van schadevergoeding dan wel tot 
ontbinding van de overeenkomst, niet terecht is en dat de verkoper dus niet behoeft te betalen 
voor de reparatie of de koopprijs behoeft terug te betalen. 
 20 punten 
2. welke feiten van belang zijn voor het kunnen afdwingen van die rechten, (max. 10 punten) 
De belangrijkste feiten zijn het gegeven dat de verkoper een particulier is, dat de koper een 
professionele partij is, en dat de koper zijn onderzoeksplicht heeft geschonden. 
3. in hoeverre de door de cliënt aangedragen informatie bewijs voor de juistheid van zijn 

vordering biedt (in hoeverre is sprake van feiten, en in hoeverre gaat het om nog te bewijzen 
stellingen), (max. 10 punten) 

De cliënt heeft bewijs geleverd dat de verkochte auto door de tegenpartij via internet te koop 
wordt aangeboden, zonder vermelding van de gebreken die de auto volgens de tegenpartij zou 
hebben, en tegen een hogere prijs dan de prijs die de koper aan de cliënt heeft betaald.  
 10 punten 
4. welke bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt,  

(max. 10 punten) 
De cliënt heeft pas contact opgenomen nadat hij de brief van de rechtsbijstandverlener van de 
koper had ontvangen. Dat betekent dat zowel LegalGuard en de cliënt de informatie over de 
vorderingen van de tegenpartij hadden, en die konden afwijzen op basis van het beschikbare 
bewijs en de juridisch relevante feiten. 
De koper had bovendien zelf de koopovereenkomst opgesteld en heeft daarin verklaard dat hij 
ermee akkoord gaat de auto geleverd te krijgen zoals gezien, bereden en zonder garantie. Dit 
heeft de LegalGuard jurist ook geschreven aan de rechtsbijstandverlener van de koper. 
Daarmee heeft de koper zelf het bewijs van de onjuistheid van zijn stellingen geleverd. 
 10 punten 
5. en waarom het op basis van het voorgaande voor de cliënt gunstiger is om die rechten te 

proberen te handhaven in een juridische procedure of om akkoord te gaan met een 
schikking. (max. 10 punten) 

De rechtsbijstandverlener heeft duidelijk gemaakt dat en waarom de vordering van de 
tegenpartij onterecht is en dat de cliënt niets hoeft te betalen. Dat is volstrekt helder 
opgeschreven en direct op te volgen. 
 10 punten 
 



 
 
 
3 Voortvarendheid (max. 10 punten)      10 punten 
 contact met cliënt binnen 1 werkdag na ontvangst zaak? 
Uit het dossier blijkt dat de opdracht tot dienstverlening op woensdag 10 april 2019 aan 
LegalGuard is verstrekt. Op dezelfde dag heeft de LegalGuard jurist inhoudelijk contact gehad 
met de cliënt.  
 binnen 5 werkdagen na eerste inhoudelijk contact met cliënt gecommuniceerd? 
Met de e-mail van 10 april 2019 heeft de rechtsbijstandverlener een plan van aanpak gezonden. 
Dat is ruim binnen de gestelde deadline. 
 binnen 5 werkdagen na ontvangst informatie voor advies contact?  
 Met de e-mail van dinsdag 10 april 2019 heeft de rechtsbijstandverlener een plan van 

aanpak gezonden. Dat is ruim binnen de gestelde deadline. afspraak met cliënt, indien 
gemaakt, op afgesproken tijdstip nagekomen? 

Uit de tweede email van dinsdag 9 april 2019 volgt dat de rechtsbijstandverlener uiterlijk op 
donderdag 11 april 2019 contact met de cliënt zou hebben. Op woensdag 10 april 2019 heeft 
de rechtsbijstandverlener het plan van aanpak en een ‘voorbeeldbrief’ aan de tegenpartij 
gezonden, en na instemming van de cliënt is de brief diezelfde dag nog verstuurd aan de 
tegenpartij. Op maandag 29 april 2019 meldt de rechtsbijstandverlener geen reactie te hebben 
gekregen van de tegenpartij, en stelt zij voor het dossier ter zijde te leggen totdat dat wel zou 
gebeuren. Aangezien hier de vordering van de tegenpartij afkomstig is, is dit een voldoende 
voortvarende aanpak. In de email van 24 juni 2019 geeft zij aan nog steeds geen reactie te 
hebben ontvangen en te verwachten dat die ook niet meer zal komen. 
 afspraak met (rechtsbijstandverlener) tegenpartij, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip 

nagekomen? 
Niet van toepassing. 
 
 
4 Communicatie en professionaliteit (max. 30 punten)     28 punten 
 Respectvol tegenover cliënt en (rechtsbijstandsverlener) tegenpartij? (max. 10 punten) 
Geen opmerkingen. 
 10 punten 
 Helder/begrijpelijke communicatie t/o cliënt en tegenpartij/derde? (max. 10 punten) 
De meeste e-mails aan de cliënt zijn in duidelijke en begrijpelijke taal geschreven. In de email 
van woensdag 10 april 2019 geeft de rechtsbijstandverlener dat zij een plan van aanpak en een 
‘voorbeeldbrief aan de tegenpartij’ meezendt. Daarmee wordt de indruk gewekt dat het om een 
brief gaat die de cliënt, na aanpassing, aan de tegenpartij zou kunnen zenden. Uit de reactie 
van de cliënt, van 11 minuten later, en de verzending door de rechtsbijstandverlener van de 
brief aan de tegenpartij (1 minuut daarna, bevestigd per email weer enkele minuten later) blijkt 
echter dat het ging om een concept-brief die door de rechtsbijstandverlener werd verstuurd. 
In de e-mail van 29 april 2019 maakt de rechtsbijstandverlener duidelijk dat als zij geen reactie 
van de tegenpartij zou krijgen, en dat als de cliënt niets meer van haar hoort, alles in orde is. 
Dat is een goede manier om aan te geven dat ‘geen nieuws’ hier inderdaad ‘goed nieuws’ is. 
In de e-mail van 24 juni 2019 bevestigt de rechtsbijstandverlener dat nogmaals. 
Het plan van aanpak bevat wel een enkele tikfout: ‘De het is dan ook aan de koper …’ 
 8 punten 
 Voldoende duidelijk en concreet advies voor vervolg door cliënt? (max. 10 punten) 



 
De brief van de rechtsbijstandverlener aan de tegenpartij was helder en begrijpelijk. Het 
advies om bij het uitblijven van een reactie daarop dat als een goed teken op te vatten, 
eveneens. 
 10 punten 
 
Totaal 94 punten 
  



 
Dossier 9 (Alfa Romeo) 
 
 
1 Belang van de klant voorop (max. 30 punten, zie hieronder) 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid (max. 30 punten, zie hieronder) 
 
Concreet hebben we punt 1 en 2 getoetst door te kijken of de rechtsbijstandsverlener aan de 
cliënt heeft duidelijk gemaakt:       45 punten 
 
1. welke rechten de cliënt op basis van de wet heeft (max. 20 punten) 
Het is ons onbekend vanaf welk moment LegalGuard betrokken is bij deze procedure en 
daarmee of de juridische argumenten door de cliënt zelf zijn bedacht of dat deze door de 
LegalGuard jurist zijn aangedragen. In ieder geval heeft de LegalGuard jurist de cliënt niet 
schriftelijk geïnformeerd over andere rechten waar de cliënt zich op zou kunnen beroepen, 
zoals een beroep op non-conformiteit of op een oneerlijke handelspraktijk. Beide leerstukken 
zouden de juridische positie van de cliënt hebben versterkt indien de garage niet bereid zou 
zijn geweest om de overeenkomst te beëindigen. 
 15 punten 
2. welke feiten van belang zijn voor het kunnen afdwingen van die rechten, (max. 10 punten) 
In de eerste e-mail van dinsdag 4 februari 2020 heeft de rechtsbijstandverlener duidelijk 
gemaakt dat informatie nodig was over de kilometerstand en het gebruik door de vorige 
eigenaar. Daarnaast is duidelijk gemaakt dat wat er gezegd en besproken is over het 
onderhoudsboekje, van belang is.  
Omdat de LegalGuard jurist – al dan niet in aansluiting op de eerder gemaakte keuze van de 
cliënt – is uitgegaan van een beroep op vernietiging van de overeenkomst, is op zich begrijpelijk 
dat is uitgegaan van de daarbij behorende relevante feiten. In dat kader is het in de eerste 
plaats aan de cliënt om te onderbouwen dat hij zou hebben afgezien van de aankoop van de 
auto als hij de juiste informatie over het uitgevoerde onderhoud had gehad. Ook zou hij meoten 
bewijzen wat daarover besproken is. Ten slotte zou hij moeten bewijzen wat het verschil aan 
financiële waarde is tussen de juiste en de onjuiste weergave in het onderhoudsboekje. Indien 
echter zou zijn uitgegaan van non-conformiteit, zou de cliënt in ieder geval de eerste twee 
punten niet behoeven te bewijzen, aangezien de non-conformiteit dan op de garage zou hebben 
gerust, nu nog geen 6 maanden waren verstreken na de aflevering van de auto. 
 5 punten 
3. in hoeverre de door de cliënt aangedragen informatie bewijs voor de juistheid van zijn 

vordering biedt (in hoeverre is sprake van feiten, en in hoeverre gaat het om nog te bewijzen 
stellingen), (max. 10 punten) 

In de eerste e-mail van dinsdag 4 februari 2020 heeft de rechtsbijstandverlener duidelijk 
gemaakt dat informatie nodig was over de kilometerstand en het gebruik door de vorige 
eigenaar. Daarnaast is duidelijk gemaakt dat wat er gezegd en besproken is over het 
onderhoudsboekje, van belang is. Het tot dan toe aangeleverde bewijs was daarvoor nog 
onvoldoende. 
 10 punten 
4. welke bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt,  

(max. 10 punten) 
Duidelijk is gemaakt dat voor zover de vordering van de cliënt gebaseerd is op dwaling, de 
cliënt de bewijslast heeft, en dat de tegenpartij in beginsel niets hoeft te doen totdat dat gebeurt 



 
is. Uit het dossier blijkt niet of de cliënt deze e-mail zelf heeft opgesteld, of dat deze tijdens een 
telefoongesprek gedicteerd is door de LegalGuard jurist of de tekst was opgenomen in een e-
mail van de LegalGuard jurist aan de cliënt, welke e-mail niet in het dossier is opgenomen. In 
het laatste geval heeft de jurist van LegalGuard over het hoofd gezien dat de bewijspositie van 
de cliënt sterker was bij een vordering uit non-conformiteit, omdat dan een groot deel van de 
bij een beroep op dwaling door de cliënt te bewijzen punten, de bewijslast op de verkoper zou 
hebben gelegen. 
 5 punten 
5. en waarom het op basis van het voorgaande voor de cliënt gunstiger is om die rechten te 

proberen te handhaven in een juridische procedure of om akkoord te gaan met een 
schikking. (max. 10 punten) 

Geadviseerd is om eerst op de reactie van de tegenpartij te wachten, en die zo nodig een 
reminder te sturen; daarvoor is een concept-mail gemaakt. De cliënt heeft die ook zo verzonden. 
De tegenpartij heeft uiteindelijk ingestemd met de beëindiging van de overeenkomst en het 
bedrag van de aanbetaling terugbetaald, zonder dat de rechtsbijstandsverlener in actie 
behoefde te komen. 
 10 punten 
 
3 Voortvarendheid (max. 10 punten)      10 punten 
 contact met cliënt binnen 1 werkdag na ontvangst zaak? 
Uit het dossier blijkt dat de opdracht tot dienstverlening op 29 januari 2020 aan LegalGuard 
is verstrekt en dat op 30 januari 2020 tussen partijen telefonisch contact heeft plaatsgevonden. 
Dat is binnen de gestelde termijn.  
 binnen 5 werkdagen na eerste inhoudelijk contact met cliënt gecommuniceerd? 
Het eerste inhoudelijke contact heeft plaatsgevonden op 4 februari 2020. Dat is binnen de 
gestelde deadline. 
 binnen 5 werkdagen na ontvangst informatie voor advies contact?  
Het advies is op 4 februari 2020 gegeven. Dat is binnen de gestelde deadline. 
 afspraak met cliënt, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip nagekomen? 
De rechtsbijstandverlener heeft op de daarvoor logische momenten contact onderhouden met 
de cliënt.  
Vanaf het eerste in dit dossier opgenomen e-mail van LegalGuard is de vereiste 
voortvarendheid (verder) in acht genomen.  
 afspraak met (rechtsbijstandverlener) tegenpartij, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip 

nagekomen? 
Niet van toepassing. 

4 Communicatie en professionaliteit (max. 30 punten)     30 punten 
 Respectvol tegenover cliënt en (rechtsbijstandsverlener) tegenpartij? (max. 10 punten) 
Geen opmerkingen 
 10 punten 
 Helder/begrijpelijke communicatie t/o cliënt en tegenpartij/derde? (max. 10 punten) 
Geen opmerkingen 
 10 punten 
 Voldoende duidelijk en concreet advies voor vervolg door cliënt? (max. 10 punten) 
Ja. 
 10 punten 



 
 
Totaal 85 punten 
  



 
Dossier 10 (Scootmobiel) 
 
1 Belang van de klant voorop (max. 30 punten, zie hieronder) 
2 Zorgvuldigheid en deskundigheid (max. 30 punten, zie hieronder) 
 
Concreet hebben we punt 1 en 2 getoetst door te kijken of de rechtsbijstandsverlener aan de 
cliënt heeft duidelijk gemaakt:       20 punten 
 
1. welke rechten de cliënt op basis van de wet heeft (max. 20 punten) 
In het plan van aanpak van 28 maart 2019 wordt niet uitgelegd welke rechten de cliënt heeft 
in deze zaak en hoe de bewijslast tussen de cliënt en de tegenpartij is verdeeld. Wel wordt 
duidelijk gemaakt dat de cliënt de tegenpartij nog één kans moet bieden om de problemen op 
te lossen, en dat pas als dat niet gebeurt, andere stappen mogelijk zijn. 
Juridisch onjuist is de opmerking in het plan van aanpak dat als bewezen zou zijn dat sprake 
is van non-conformiteit, maar het herstel teveel geld kost, de cliënt wel recht heeft op 
terugbetaling van de koopprijs (en terugname van de scootmobiel), maar dat dan alleen de 
dagwaarde van de scootmobiel behoeft te worden terugbetaald. Dat is, in ieder geval als 
uitgangspunt, niet juist.  
De rechtsbijstandverlener heeft niet aangegeven welke rechten de cliënt had tegenover de 
expert toen die het deskundigenonderzoek – waartoe de rechtsbijstandverlener namens de 
cliënt opdracht had gegeven – niet voldoende uitvoerde en ook niet (anders dan was 
afgesproken, zie de e-mail van de cliënt aan de expert van 7 september 2019) door een derde 
liet uitzoeken of er iets mis was met de scootmobiel. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de cliënt 
de gehele vordering op de tegenpartij heeft laten vallen. 
 0 punten 
2. welke feiten van belang zijn voor het kunnen afdwingen van die rechten, (max. 10 punten) 
Terecht wordt aangegeven dat de cliënt de non-conformiteit van de scootmobiel moet bewijzen 
en dat daarvoor deskundigenonderzoek noodzakelijk is. 
 10 punten 
3. in hoeverre de door de cliënt aangedragen informatie bewijs voor de juistheid van zijn 

vordering biedt (in hoeverre is sprake van feiten, en in hoeverre gaat het om nog te bewijzen 
stellingen), (max. 10 punten) 

Uit de e-mail van de cliënt aan LegalGuard van 9 september 2019 volgt dat de expert kennelijk 
in het weekend daarvoor aan de cliënt een e-mail heeft gestuurd. Uit het bericht van de cliënt 
volgt dat de expert mogelijk wel enige werkzaamheden heeft verricht, maar aangezien diens e-
mail niet in het dossier is opgenomen, is dit niet zeker. Hierdoor kan niets worden gezegd over 
de vraag of de cliënt voldoende bewijs heeft aangedragen. 
 10 punten 
4. welke bewijzen de tegenpartij heeft geleverd of zou kunnen leveren voor haar standpunt,  

(max. 10 punten) 
Hier merkt de LegalGuard jurist niets over op. In een e-mail van 3 april 2019 heeft de 
LegalGuard jurist een brief van diezelfde datum van de rechtsbijstandverlener van de 
tegenpartij zonder commentaar doorgezonden. In die brief wordt alleen inhoudelijk verweer 
gevoerd tegen een eventuele vordering tot schadevergoeding wegens reparatie van de 
scootmobiel in de periode totdat een redelijke termijn voor herstel zou zijn verstreken. Andere 
argumenten worden echter niet aangevoerd. 
 0 punten 



 
5. en waarom het op basis van het voorgaande voor de cliënt gunstiger is om die rechten te 

proberen te handhaven in een juridische procedure of om akkoord te gaan met een 
schikking. (max. 10 punten) 

De rechtsbijstandverlener heeft geheel in het midden gelaten hoe de procedure moest worden 
afgewikkeld toen de door haar namens de cliënt ingeschakelde expert het onderzoek niet 
uitvoerde. De cliënt is hierdoor niet in de mogelijkheid gekomen om te kiezen voor een schikking 
of een juridische procedure. 
 0 punten 

 
3 Voortvarendheid (max. 10 punten)      3 punten 
 contact met cliënt binnen 1 werkdag na ontvangst zaak? 
Ja. De zaak is op maandag 25 maart 2019 ingediend, op dezelfde werkdag is contact met de 
cliënt geweest en is gevraagd om documenten up te loaden. 
 binnen 5 werkdagen na eerste inhoudelijk contact met cliënt gecommuniceerd? 
Ja. Het eerste inhoudelijke contact heeft plaatsgevonden op donderdag 28 maart 2019, 3 
werkdagen na indiening van de zaak. 
 binnen 5 werkdagen na ontvangst informatie voor advies contact?  
Ja. 
 afspraak met cliënt, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip nagekomen? 
Op dinsdag 26 maart 2019 is aangekondigd dat uiterlijk op donderdag 28 maart 2019 
inhoudelijk contact zou plaatsvinden om een plan van aanpak te bespreken. Dat gesprek heeft 
op die dag plaatsgevonden en schriftelijk bevestigd op dezelfde dag. 
Op 28 maart 2019 is aangegeven dat de voorbeeld-brief uiterlijk op maandag 1 april zou 
worden toegezonden. De concept-brief is uiteindelijk al op donderdag 28 maart 2019 aan de 
cliënt gezonden. 
De rechtsbijstandverlener heeft op diverse momenten de rechtsbijstandverlener van de 
tegenpartij verzocht inhoudelijk te reageren op deze brief. Dat gebeurde uiteindelijk pas op 30 
april 2019. 
De rechtsbijstandverlener heeft wel namens de cliënt een expert aangezocht en ook de 
opdracht aan de expert verstrekt (e-mails van 1 mei 2019 en 8 mei 2019). Zij heeft echter, 
toen het onderzoek door de expert steeds maar op zich liet wachten, niet voorgesteld zelf 
contact op te nemen om de afhandeling van het onderzoek te bespoedigen. Integendeel, zij 
heeft steeds volstaan met de cliënt te suggereren dat die contact op moest nemen met de 
expert, hoewel die herhaaldelijk heeft aangegeven geen vooruitgang te boeken. Begin 
augustus 2019 heeft de cliënt in een email aan de rechtsbijstandverlener al aangegeven het 
goed zat te zijn dat zij aan het lijntje werd gehouden en dat zij de opdracht wilde stopzetten. 
De rechtsbijstandverlener heeft daar dezelfde dag op gereageerd met de mededeling dat zij 
dat heel vervelend vindt, maar dat ook zij niets meer gehoord heeft en dat zij juridisch gezien 
op dat moment niet veel anders kon doen. Ook toen heeft de LegalGuard jurist echter geen 
contact opgenomen met de expert. De cliënt heeft op 7 september 2019 de opdracht aan de 
expert stopgezet en op 9 september 2019 de opdracht aan Legal Guard beëindigd. 
Omdat de cliënt uiteindelijk door het uitblijven van een afdoende rapport van de expert haar 
vordering laat vallen, en de LegalGuard jurist op dit punt nauwelijks iets ondernomen heeft 
om dat rapport te verkrijgen, kennen wij voor dit onderdeel van het Toetsingskader in het 
geheel slechts 3 punten toe. 
 afspraak met (rechtsbijstandverlener) tegenpartij, indien gemaakt, op afgesproken tijdstip 

nagekomen? 



 
Hier hebben wij geen opmerkingen over. 
 
4 Communicatie en professionaliteit (max. 30 punten)     18 punten 
 Respectvol tegenover cliënt en (rechtsbijstandsverlener) tegenpartij? (max. 10 punten) 
Geen opmerkingen. 
 10 punten 
 Helder/begrijpelijke communicatie t/o cliënt en tegenpartij/derde? (max. 10 punten) 
De meeste e-mails en brieven aan de cliënt zijn in duidelijke en begrijpelijke taal geschreven. 
In het plan van aanpak van 28 maart 2019 geeft de rechtsbijstandverlener dat zij een 
‘voorbeeldbrief’ uiterlijk op 1 april aan de cliënt zal worden gezonden. Daarmee wordt de 
indruk gewekt dat het om een brief gaat die de cliënt, na aanpassing, aan de tegenpartij zou 
kunnen zenden. Uit de e-mail van later die dag wordt gesproken over een concept-brief die de 
rechtsbijstandverlener aan de tegenpartij zou verzenden indien de cliënt akkoord zou zijn met 
die concept-brief. De cliënt blijkt de brief ook in de laatste zin te hebben opgevat.  
De e-mails aan de cliënt bevatten een enkele tikfout (zie bijv. de email van 1 mei 2019: ‘Dan 
DAS ontving ik …’). 
 8 punten 
 Voldoende duidelijk en concreet advies voor vervolg door cliënt? (max. 10 punten) 
Nee. Diverse malen wordt geadviseerd om contact op te nemen met de op advies van de 
rechtsbijstandverlener ingeschakelde expert. Dat advies was helder, en is opgevolgd.  
Opvallend genoeg heeft, toen het onderzoek steeds maar op zich liet wachten, de 
rechtsbijstandverlener niet voorgesteld zelf contact op te willen nemen om de afhandeling van 
het onderzoek te bespoedigen, hoewel de rechtsbijstandverlener namens de cliënt een expert 
heeft aangezocht en ook de opdracht aan de expert heeft verstrekt (e-mails van 1 mei 2019 en 
8 mei 2019). De rechtsbijstandverlener heeft op 8 augustus 2019 wel gezegd dat zij het heel 
vervelend vindt dat de expert de opdracht niet uitvoerde. , maar dat ook zij niets meer 
gehoord heeft en juridisch gezien op dat moment niet veel anders kon doen. De cliënt heeft op 
7 september 2019 de opdracht aan de expert stopgezet en op 9 september 2019 de opdracht 
aan LegalGuard beëindigd. 
 0 punten 
 
Totaal 41 punten 
 


