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General conditions
1. Stibbe BV/SRL is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met als doel het beoefenen van de
advocatuur. Stibbe BV/SRL is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0429914688,
met maatschappelijke zetel te Central Plaza, Loxumstraat 25, 1000 Brussel, België.
2. Alle opdrachten van opdrachtgevers worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Stibbe BV/SRL. Dit geldt
ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering
door een bepaalde aan Stibbe BV/SRL verbonden persoon. Onder een dergelijke “verbonden persoon” wordt
begrepen een huidige of voormalige, partner, advocaat, werknemer en/of aandeelhouder van Stibbe BV/SRL.
Deze “verbonden personen” kunnen natuurlijke personen en/of rechtspersonen (entiteiten) zijn. Stibbe BV/SRL
aanvaardt de verantwoordelijkheid (en is als enige en exclusief verantwoordelijk) voor de diensten die de aan
haar verbonden personen leveren. Niemand anders dan Stibbe BV/SRL heeft of zal enige verplichting hebben
ten opzichte van de opdrachtgever of enig ander persoon met betrekking tot deze diensten en niemand anders
dan Stibbe BV/SRL heeft of zal enige persoonlijke aansprakelijkheid hebben voor de diensten die hij/zij
namens Stibbe BV/SRL heeft geleverd De opdrachtgever aanvaardt geen vordering in te stellen tegen enig
ander persoon dan Stibbe BV/SRL met betrekking tot deze diensten.
3. Stibbe BV/SRL maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband met de Stibbe-kantoren in
Amsterdam, Dubai, Londen, Luxemburg en New York (waarbij het laatstgenoemde kantoor afzonderlijke
bijkantoren heeft waar respectievelijk de Nederlandse en Luxemburgse rechtspraktijk wordt uitgeoefend), die
elk de praktijk voeren vanuit zelfstandige rechtspersonen of samenwerkingsverbanden. Indien door een ander
Stibbe-kantoor dan Stibbe BV/SRL werkzaamheden voor de opdrachtgever worden verricht, kunt de
opdrachtgever kiezen uit (i) een rechtstreekse rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Stibbe BV/SRL,
waarbij de andere kantoren als onderaannemer van dat kantoor optreden, en (ii) een rechtstreekse
rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en elk van de betrokken Stibbe-kantoren. Bij elke optie zijn de
algemene voorwaarden van het desbetreffende kantoor van toepassing. Deze respectieve algemene
voorwaarden
bevatten
beperkingen
van
aansprakelijkheid
en
zijn
te
raadplegen
op
http://www.stibbe.com/general conditions. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever met Stibbe
Amsterdam, Dubai, Londen of het kantoor in New York waar de Nederlandse rechtspraktijk wordt uitgeoefend,
wordt exclusief beheerst door Nederlands recht en de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever met Stibbe
Luxemburg en het kantoor in New York waar de Luxemburgse rechtspraktijk wordt uitgeoefend, wordt beheerst
door Luxemburgs recht. Stibbe BV/SRL zelf zal en kan enkel adviseren over aangelegenheden met betrekking
tot Belgisch recht, het recht van de Europese Unie daaronder begrepen.
4. Behoudens voor zover rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Stibbe BV/SRL, de met haar
verbonden personen en alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever of op
wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten, beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende
geval
uit
hoofde
van
de
voor
Stibbe
BV/SRL
gesloten
toepasselijke
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt (met een minimale dekking van 2,50M€), 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 BV/SRL 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
5. Stibbe BV/SRL is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de
opdrachtgever derden in te schakelen, met inbegrip van de andere Stibbe-kantoren in het kader van de
hierboven bedoelde relatie van onderaanneming. Stibbe BV/SRL zal bij de selectie van die derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. Stibbe BV/SRL is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van die
derden. Stibbe BV/SRL is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele beperkingen van aansprakelijkheid
van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden
6. Gelden die Stibbe BV/SRL van de opdrachtgever ontvangt en die Stibbe BV/SRL voor de opdrachtgever als
cliënt dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Stibbe BV/SRL
gekozen financiële instelling. Stibbe BV/SRL sluit iedere aansprakelijkheid uit ten opzichte van de
opdrachtgever of enige andere persoon voor een faling of enige rechtshandeling of nalatigheid van een
financiële instelling bij dewelke Stibbe BV/SRL gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden
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overgeschreven. Bijgevolg kan Stibbe BV/SRL niet aansprakelijk gehouden worden om bedragen die de
financiële instelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.
7. Elk advies dat door Stibbe BV/SRL gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de opdrachtgever en
wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Een advies van Stibbe BV/SRL mag
niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De opdrachtgever aanvaardt
dat hij een advies van Stibbe BV/SRL niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de opdrachtgever die gebonden zijn
door een geheimhoudingsplicht, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege Stibbe BV/SRL
ten opzichte van hen). De contractuele verplichtingen van Stibbe BV/SRL gelden enkel tegenover de
opdrachtgever en strekken zich niet uit tot derden, tenzij indien Stibbe BV/SRL deze verantwoordelijkheid
uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt, in welk geval deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de
genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, van toepassing zijn.
8. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2, zijn deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de
beperkingen van aansprakelijkheid, niet alleen van toepassing op Stibbe BV/SRL, maar ook op alle personen
betrokken bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever en/of wie in verband daarmee enige
aansprakelijkheid zou kunnen rusten, inclusief aan Stibbe BV/SRL verbonden personen en de overige Stibbekantoren (voor zover daarmee geen andersluidende afspraken zijn gemaakt of geen algemene voorwaarden
van kracht zijn, waaronder die als gevolg van een relatie van onderaanneming als hierboven bedoeld),
alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers.
De opdrachtgever vrijwaart Stibbe BV/SRL en alle in de vorige paragraaf 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 paragraaf van dit artikel bedoelde derden te creëren, zijn mede bedoeld
als onherroepelijk bedingen ten behoeve van derden in de zin van artikel 1121 van het Belgische Burgerlijk
Wetboek.
9. Tenzij anders overeengekomen, zal het ereloon worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren
vermenigvuldigd met de jaarlijks door Stibbe BV/SRL vast te stellen uurtarieven.
10. Door Stibbe BV/SRL ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden
gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een
percentage van het ereloon in rekening worden gebracht.
11. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een
opdrachtgever, betaler of Stibbe BV/SRL op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of
Stibbe BV/SRL verplicht is in rekening te brengen. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de
opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de
ereloonstaat.
12. De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de antiwitwaswet genoemd) verplicht
advocatenkantoren zoals Stibbe BV/SRL tot identificatie van haar opdrachtgevers, hun bestuurders en
uiteindelijke begunstigden (UBO's). De identificatiegegevens die door de opdrachtgever moeten worden
verstrekt verschillen naargelang de opdrachtgever een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een trust, een
fiducie, of een soortgelijke juridische structuur of een UBO is. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om
spontaan alle documenten te verstrekken op basis waarvan de identificatie van deze personen kan worden
uitgevoerd en stelt STIBBE BV/SRL in staat om een kopie van deze documenten op te slaan in een speciale
database. Daarnaast zal de opdrachtgever Stibbe BV/SRL zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van elke
wijziging in zijn situatie of capaciteit en zal hij het bewijs van een dergelijke wijziging voorleggen. Deze
informatie moet aan STIBBE BV/SRL worden verstrekt voordat of op het moment dat de zakelijke relatie met
de STIBBE BV/SRL wordt aangegaan.
Stibbe BV/SRL is wettelijk verplicht om passende maatregelen te nemen om de kenmerken van haar
opdrachtgevers en het doel en de aard van de zakelijke relatie te evalueren als onderdeel van haar verplichting
tot voortdurende waakzaamheid. Daarom verbindt de opdrachtgever zich ertoe om alle informatie over zijn
eigen kenmerken te verstrekken die Stibbe BV/SRL relevant acht.
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Indien de aard van de zaak zelf dit vereist, of indien de specifieke situaties in de antiwitwaswet vereisen dat
Stibbe BV/SRL een grotere waakzaamheid aan de dag legt (afhankelijk van onder meer het land van herkomst
van de opdrachtgever of de voorgenomen transactie, de moeilijkheden bij de identificatie, de ongebruikelijke
relatie met de opdrachtgever, of als gevolg van de aard van de activiteiten of de kwalificatie van de
opdrachtgever als politiek prominente persoon), verbindt de opdrachtgever zich ertoe om elke vraag van Stibbe
BV/SRL te beantwoorden teneinde Stibbe BV/SRL in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen.
Indien voormelde verplichtingen niet kunnen worden nagekomen vóór of bij het aangaan van de zakelijke
relatie met Stibbe BV/SRL, behoudt Stibbe BV/SRL zich het recht voor om de zakelijke relatie niet aan te gaan
of de bestaande relatie te beëindigen.
Wanneer Stibbe BV/SRL de opdrachtgever bijstaat in zijn verdediging of bij de beoordeling van zijn
rechtspositie, is Stibbe BV/SRL strikt gebonden aan het beroepsgeheim. De antiwitwaswet verplicht Stibbe
BV/SRL echter om, in specifieke situaties zoals beschreven in de antiwitwaswet, de Stafhouder van de Orde zo
spoedig mogelijk op de hoogte te brengen zodra Stibbe BV/SRL weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om
aan te nemen dat fondsen, transacties (of pogingen om die transacties uit te voeren) of feiten met betrekking
tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden gebruikt of uitgevoerd. De Stafhouder van
de Orde, die toeziet op het beroepsgeheim in het vakgebied, zal eventuele vermoedens, indien van
toepassing, melden aan de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI).
13. Wanneer de opdrachtgever Stibbe BV/SRL een opdracht geeft die kwalificeert als een “meldingsplichtige
grensoverschrijdende transactie” (zoals gedefinieerd in de EU Richtlijn 2018/822, die moet worden
geïmplementeerd in het Belgische recht), zal Stibbe BV/SRL verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke
meldingsverplichtingen, behalve wanneer de Belgische wetgever een beroep op het verschoningsrecht
toestaat.
14. Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening, zal Stibbe BV/SRL
optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene verordening
gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals
van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.
De verwerkingsactiviteiten van Stibbe BV/SRL en de rechten die in dit kader aan u worden verleend, zijn nader
beschreven in het Privacybeleid van Stibbe dat te vinden is op www.stibbe.com.
Voor alle verzoeken of andere vragen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de
opdrachtgever kan deze contact opnemen met BRU GDPR@stibbe.com
15. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Stibbe BV/SRL aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief
eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. In geval van enig verschil tussen de Engelse en de
Nederlandse of Franse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse of Franse tekst bindend. De
Nederlandse en Franse versies van de algemene voorwaarden zijn gelijkwaardig. Deze algemene
voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door Stibbe BV/SRL en elke wijziging zal van kracht zijn
vanaf de bekendmaking ervan op de website van Stibbe
BV/SRL, te vinden op:
http://www.stibbe.com/generalconditions.
16. De overeenkomst tot uitvoering van de in artikel 2 bedoelde opdrachten en alle daarmee verband houdende
rechts-verhoudingen zijn alle exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van
internationaal privaatrecht die tot toepassing van het recht van een andere jurisdictie leiden. Eventuele
geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel. Onder geschillen worden
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.
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