Algemene voorwaarden Stibbe N.V.
1.

Stibbe N.V. is een in Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap naar
Nederlands recht (handelsregisternummer 34198700). Stibbe N.V. maakt
onderdeel uit van een internationaal netwerk van Stibbe kantoren die
vanuit zelfstandige entiteiten of samenwerkingsverbanden de
advocatuurlijke en notariële praktijk voeren vanuit Amsterdam, Brussel,
Dubai, Londen, Luxemburg en New York.

2.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan
horen wij graag van u. Op onze advocatuurlijke dienstverlening is de
Stibbe N.V. kantoorklachtenregeling (advocatuur) van toepassing en op
onze notariële dienstverlening de Stibbe N.V. kantoorklachtenregeling
(notariaat). Op onze notariële dienstverlening is tevens het reglement
geschillencommissie notariaat (www.knb.nl) van toepassing op alle
geschillen die binnen het bereik van deze regeling vallen. Onze
kantoorklachtenregelingen zijn te raadplegen via
www.stibbe.com/important-information.

3.

4.

5.

6.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door
Stibbe N.V. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht
uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een
of meer bepaalde aan Stibbe N.V. verbonden personen. Uitsluitend de
directe opdrachtgever van Stibbe N.V. kan enige rechten aan de
advisering of andere werkzaamheden van Stibbe N.V. ontlenen. Onder
“verbonden personen” wordt in deze algemene voorwaarden begrepen
iedere (rechts)persoon die direct of indirect werkzaam is of was ten
behoeve van Stibbe N.V., waaronder in ieder geval alle huidige en
voormalige werknemers, opdrachtnemers, adviseurs, bestuurders,
aandeelhouders en/of partners.
Behalve voor zover dit rechtens onmogelijk is, is alle aansprakelijkheid
van Stibbe N.V., de met haar verbonden personen en alle personen
betrokken bij de uitvoering van de opdracht of op wie op enigerlei wijze
in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten (inclusief
hoofdelijke aansprakelijkheid) in totaal beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de voor Stibbe N.V. gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het
toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en). Een aanspraak tegen
een in dit artikel genoemde persoon vervalt in ieder geval, indien
Stibbe N.V. niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of
omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid,
van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
Stibbe N.V. is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden
derden in te schakelen, waaronder begrepen andere advocatenkantoren en
andere Stibbe kantoren, en gebruik te maken van al dan niet door derden
aangeboden digitale communicatiemiddelen en andere digitale diensten
(“digitale diensten”). Stibbe N.V. zal bij de selectie van derden en digitale
diensten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Stibbe N.V. is niet
aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden of voor
schade die voortvloeit uit enig gebruik van digitale diensten. Stibbe N.V.
mag namens de opdrachtgever en/of zichzelf de voorwaarden van deze
derden of van de aanbieder van digitale diensten, inclusief eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen, aanvaarden en deze aan de opdrachtgever
tegenwerpen. Stibbe N.V. sluit mede ten behoeve van Stichting
Derdengelden Stibbe Advocaten iedere aansprakelijkheid uit die op enige
wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen
van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere
derde.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3, gelden deze algemene
voorwaarden inclusief de hierin opgenomen beperkingen van
aansprakelijkheid niet alleen ten behoeve van Stibbe N.V., maar kan
hierop ook een beroep worden gedaan door en ten behoeve van alle
personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in
verband daarmee op welke grondslag ook enige aansprakelijkheid rust of
op enige wijze zou kunnen rusten, de met Stibbe N.V. verbonden
personen, de Stichting Derdengelden Stibbe Advocaten en de overige
Stibbe kantoren daaronder begrepen (voor zover geen afzonderlijke
overeenkomst(en) of eigen algemene voorwaarden van kracht zijn),
alsmede alle respectieve rechtsopvolgers. De opdrachtgever vrijwaart
Stibbe N.V. en alle in de vorige volzin genoemde overige personen tegen

alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of
voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of de werkzaamheden die voor
de opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat mede de kosten
van juridische bijstand. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle overige
bepalingen in deze algemene voorwaarden die beogen rechten ten
behoeve van in de eerste volzin van dit artikel bedoelde derden te creëren
zijn mede bedoeld als een jegens hen om niet gemaakt onherroepelijk
derdenbeding in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW.

7.

Stibbe N.V. dient op grond van onder meer de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme en daaraan ontleend beleid in
beginsel de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder
omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de relevante autoriteiten
te melden, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. Ook uit
andere hoofde kunnen voor Stibbe N.V. verplichtingen ontstaan tot het
doen van meldingen of het verschaffen van inlichtingen aan autoriteiten
of derden, zoals op basis van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en de Europese richtlijn 2018/822/EU met
betrekking tot fiscale meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructies. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar
www.stibbe.com/important-information.

8.

Stibbe N.V. adviseert slechts, en kan alleen geacht worden te adviseren,
met betrekking tot Nederlands recht, het recht van de Europese Unie
daaronder begrepen.

9.

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan
de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door
Stibbe N.V. vast te stellen uurtarieven. Door Stibbe N.V. ten behoeve van
de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden
gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten zal een percentage
van het honorarium in rekening worden gebracht.
Alle door Stibbe N.V. in rekening gebrachte of genoemde bedragen zijn –
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven – exclusief BTW en enige
belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever,
betaler of Stibbe N.V. op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is
te betalen of Stibbe N.V. verplicht is in rekening te brengen. Indien enige
kosten, heffingen of afboekingen voor rekening van Stibbe N.V. worden
gebracht op basis van eenzijdig opgelegde of op elektronische wijze te
aanvaarden voorschriften omtrent de wijze van declareren (zoals
e-billing), zullen die aan de opdrachtgever worden doorbelast. De
werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in
rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen
vanaf de datum van de declaratie. Bij een andere frequentie van
declareren blijft het honorarium verschuldigd.

10. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Stibbe N.V. aanvaarde
opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en
nieuwe opdrachten. In geval van enige onduidelijkheid of verschil tussen
de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is
de Nederlandse tekst bindend. Deze algemene voorwaarden zijn
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer
69/2019 en zijn te raadplegen op de website:
www.stibbe.com/generalconditions. De toepasselijkheid van enige
algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

11. De (uitvoering van de) in artikel 3 bedoelde opdrachten en de daarmee
verband houdende rechtsverhouding(en) zijn alle exclusief onderworpen
aan Nederlands recht, met uitzondering van regels van internationaal
privaatrecht die tot toepassing van het recht van een andere jurisdictie
leiden.

12. Behoudens voor zover in artikel 2 anders is bepaald, is uitsluitend de
rechtbank te Amsterdam in eerste aanleg bevoegd om van alle eventuele
geschillen die verband houden met onze dienstverlening kennis te nemen.
Onder geschillen worden daarbij tevens begrepen geschillen die geheel of
gedeeltelijk zijn gebaseerd op buitencontractuele grondslagen of die de
nietigheid, vernietigbaarheid of het bestaan van enige rechtshandeling of
overeenkomst betreffen.

Voor meer informatie over ons en onze dienstverlening (waaronder de bevoegde beroepsorganisaties, klachtenprocedures, meldingsplichten en
onze verzekering) verwijzen wij u graag naar onze website: www.stibbe.com/important-information
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