Algemene voorwaarden Stibbe BV
1. Stibbe BV is een besloten vennootschap naar Belgisch recht die de
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uitoefening van het beroep van advocaat tot doel heeft. Stibbe BV is
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te Brussel onder
nummer 0429914688 en heeft haar maatschappelijke zetel te Central Plaza,
Loxumstraat 25, 1000 Brussel, België.
Stibbe BV maakt deel uit van een netwerk van Stibbe-kantoren die, via
rechtspersonen of samenwerkingsverbanden actief zijn op het gebied van
recht of notariaat in Amsterdam, Londen, Luxemburg en New York. Stibbe
BV geeft enkel advies over het Belgisch recht, met inbegrip van het recht van
de Europese Unie.
Alle opdrachten van cliënten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door
Stibbe BV. Dit geldt ook indien de cliënt de opdracht uitdrukkelijk of
stilzwijgend geeft met het oog op uitvoering door een bepaalde met Stibbe
BV verbonden persoon. Onder een “verbonden persoon” wordt begrepen een
huidige of voormalige partner, advocaat, aangestelde, adviseur, werknemer,
bestuurder en/of aandeelhouder van Stibbe BV. Deze “verbonden personen”
kunnen natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn. Stibbe BV neemt dus
de verantwoordelijkheid op zich (en is als enige en exclusief aansprakelijk)
voor de diensten geleverd door Stibbe BV en/of alle aan Stibbe BV
verbonden personen. Derhalve heeft en zal niemand anders dan Stibbe BV
enige verplichting hebben jegens de cliënt of enige andere persoon met
betrekking tot de door de verbonden personen verleende diensten, en heeft en
zal niemand anders dan Stibbe BV enige persoonlijke aansprakelijkheid
hebben voor de diensten die namens Stibbe BV aan de cliënt zijn verleend.
Hieruit volgt dat de cliënt voor alle namens Stibbe BV verleende diensten
afziet van elk rechtsmiddel jegens deze verbonden personen, met uitzondering
van enig rechtsmiddel dat is gericht tegen Stibbe BV.
Iedere aansprakelijkheid van Stibbe BV (en, voor zover nodig en
onverminderd het bepaalde in artikel 3 hierboven, van iedere met Stibbe BV
verbonden persoon, en/of van iedere persoon die betrokken is bij de
uitvoering van de opdracht, en/of die op enigerlei wijze in verband daarmee
aansprakelijk is of kan zijn) is beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald door
de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Stibbe BV die ter zake van
toepassing is/zijn, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder die
verzekering(en). Een aanspraak tegen een in dit artikel genoemde persoon
moet, op straffe van verval, schriftelijk gebeuren ten aanzien van Stibbe BV
binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis of de omstandigheid die
aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid. Bovendien is Stibbe BV
niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste, onvolledige,
onnauwkeurige en/of misleidende informatie die van de cliënt is ontvangen.
Stibbe BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade,
zoals winstderving of inkomstenderving.
Stibbe BV kan derden inschakelen bij de uitvoering van haar diensten (met
inbegrip van andere Stibbe-kantoren zoals hierboven vermeld in artikel 2 of
met haar verbonden personen zoals hierboven vermeld in artikel 3 alsook
deurwaarders, deskundigen, andere advocatenkantoren, koeriers, vertalers en
andere adviseurs). Stibbe BV kan ook gebruikmaken van digitale diensten
("digitale diensten"), al dan niet aangeboden door derden, zoals digitale
communicatie, toepassingen waarbij informatie digitaal kan worden gedeeld
of opgeslagen, e-discovery, geautomatiseerde due diligence of andere
toepassingen waarbij informatie kan worden doorzocht, geanalyseerd,
opgeslagen, verwerkt of vertaald, al dan niet op geautomatiseerde wijze of
met behulp van artificiële intelligentie of andere software. Dit kan inhouden
dat informatie wordt overgebracht naar servers die door derden worden
beheerd. Stibbe BV zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij de selectie
van dergelijke derden en digitale diensten. Stibbe BV is niet verantwoordelijk
voor het handelen en/of nalaten van deze derden of voor schade of verliezen
die voortvloeien uit het gebruik van de digitale diensten.
Stibbe BV kan in naam van en voor rekening van de cliënt de algemene
voorwaarden, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, van
deze derden (met inbegrip van andere Stibbe-kantoren zoals hierboven
vermeld in artikel 2 of met haar verbonden personen zoals hierboven vermeld
in artikel 3) of de aanbieders van digitale diensten aanvaarden en op de cliënt
toepassen (in welk geval de algemene voorwaarden van deze derden of
aanbieders van digitale diensten rechtstreeks van toepassing zijn op de cliënt).
De algemene voorwaarden van elk van de Stibbe-kantoren omvatten
beperkingen van aansprakelijkheid en zijn te vinden op
http://www.stibbe.com/generalconditions. Stibbe BV sluit elke
aansprakelijkheid uit die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit of
verband houdt met (i) de niet-naleving door derden of aanbieders van digitale
diensten van hun verplichtingen, en/of (ii) een beperking of verlies van de
mogelijkheid om computers, het netwerk of gegevens te gebruiken, te beheren
of er toegang toe te krijgen en/of (iii) een inbreuk op gegevens, al dan niet als
gevolg van een datalek of cyberaanval.
De gelden die Stibbe BV van de cliënt ontvangt en die Stibbe BV voor de
cliënt dient aan te houden, worden op een derdenrekening bij een door Stibbe
BV gekozen financiële instelling geplaatst. Stibbe BV aanvaardt geen
aansprakelijkheid jegens de cliënt of enige andere persoon voor enig
kredietverzuim of andere handeling of nalatigheid of niet-nakomen van
verplichtingen van de financiële instelling waar Stibbe BV de gelden
aanhoudt of via welke Stibbe BV de gelden overmaakt. Bijgevolg kan Stibbe
BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bedragen die Stibbe BV of
de betrokken financiële instelling niet kan terugstorten of overmaken.
Elk advies dat door Stibbe BV wordt gegeven, is uitsluitend bestemd voor de
cliënt in het kader van de toevertrouwde opdracht. Het advies van Stibbe BV
mag niet aan derden worden bekendgemaakt, door derden worden gebruikt en
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derden kunnen zich er niet op beroepen tenzij tenzij Stibbe BV dergelijke
bekendmaking, dergelijk gebruik of dergelijke uitbreiding van
aansprakelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt, in welk geval deze
algemene voorwaarden, met inbegrip van de vermelde
aansprakelijkheidsbeperkingen, van toepassing zijn op de betreffende derden.
Onverminderd artikel 3 zijn deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de
aansprakelijkheidsbeperkingen, van toepassing ten gunste van Stibbe BV en
kunnen zij ook worden ingeroepen en toegepast ten gunste van alle personen
die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdrachten van de cliënt en/of die
op enigerlei wijze in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn, met
inbegrip van de personen die verbonden zijn aan Stibbe BV en/of de andere
Stibbe-kantoren (voor zover geen afzonderlijke overeenkomst(en) of eigen
algemene voorwaarden van kracht zijn), alsmede alle respectieve
rechtsopvolgers. De cliënt vrijwaart en verbindt zich ertoe Stibbe BV en alle
andere in het vorige lid vermelde personen schadeloos te stellen voor alle
vorderingen van derden die voortvloeien uit de instructies van de cliënt en/of
de aan de cliënt geleverde diensten of op die op enigerlei wijze daarmee
verband houden. De vergoeding en vrijwaring omvat ook de kosten van
rechtsbijstand. Deze bepaling en alle andere bepalingen van deze algemene
voorwaarden die strekken tot het scheppen van rechten ten behoeve van
derden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vormen tevens
onherroepelijke bedingen ten behoeve van derden in de zin van artikel 1121
van het voormalige Burgerlijk Wetboek.
Tenzij anders overeengekomen, worden de honoraria berekend op basis van
het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief dat
elk jaar door Stibbe BV wordt vastgesteld. De door Stibbe BV voor rekening
van de cliënt gemaakte kosten (inclusief negatieve rente en bankkosten voor
alle beheerde tegoeden) worden afzonderlijk in rekening gebracht. Er is een
opslag van een bepaald percentage van de honoraria om de administratieve
overheadkosten te dekken. Alle bedragen zijn exclusief btw en exclusief alle
soortgelijke belastingen, toeslagen of verhogingen die een cliënt, de betalende
persoon of Stibbe BV verplicht is te betalen krachtens de toepasselijke
regelgeving, of waarmee Stibbe BV rekening dient te houden. Indien aan
Stibbe BV kosten of inhoudingen in rekening worden gebracht op grond van
door de cliënt opgelegde voorschriften betreffende de wijze van facturering
(zoals elektronische facturering), zullen deze op hun beurt aan de cliënt in
rekening worden gebracht. Verleende diensten worden gewoonlijk
maandelijks aan de cliënt gefactureerd en betaling is verschuldigd binnen 30
dagen na de datum van de honorariumnota. Indien er meerdere cliënten of
betalers zijn voor een bepaalde dienst, zijn deze cliënten of betalers hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de vergoedingen.
Stibbe BV heeft bepaalde meldingsplichten op basis van 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 en
krachtens de Wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU)
2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn
2011/16/EU met betrekking tot de verplichte automatische uitwisseling van
inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructies. Voor meer informatie zie
www.stibbe.com/imporant-information.
Met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van
de levering van onze diensten, zal Stibbe BV optreden als verantwoordelijke
voor de verwerking in de zin van de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens, zoals die van tijd tot tijd wordt
gewijzigd of vervangen. De verwerkingsactiviteiten van Stibbe BV en de
rechten die u in dit verband worden verleend, worden uitvoerig beschreven in
het privacybeleid van Stibbe, dat te vinden is op
https://www.stibbe.com/en/privacy-and-cookie-policy.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stibbe BV aanvaarde
opdrachten, met inbegrip van vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. De
Nederlandse en de Franse tekst van deze algemene voorwaarden hebben
voorrang en zijn beslissend in geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse
en de Nederlandse en/of de Franse tekst. De Nederlandse en de Franse versie
van deze algemene voorwaarden hebben dezelfde waarde. Deze voorwaarden
kunnen eenzijdig worden gewijzigd door Stibbe BV, en elke wijziging zal van
kracht zijn vanaf de publicatie ervan op de website van Stibbe BV en zal
toegankelijk zijn op: http://www.stibbe.com/generalconditions. De
toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt of van
derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook in het geval dat de algemene
voorwaarden van de cliënt dienden te worden aanvaard om elektronische
facturering mogelijk te maken. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze
algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de cliënt of van
derden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
De uitvoering van de in artikel 3 bedoelde opdrachten en alle
rechtsbetrekkingen dienaangaande worden uitsluitend beheerst door het
Belgische recht, met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht
die tot de toepassing van het recht van andere staten zouden kunnen leiden.
De rechtbank van eerste aanleg van Brussel is de enige bevoegde rechtbank
om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de door Stibbe BV
geleverde diensten.
Bezoek onze website voor meer informatie over onze diensten en ons
kantoor (waaronder informatie over balies, klachtenprocedures,
meldingsplichten en verzekeringsdekking): www.stibbe.com/importantinformation
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