
ALGEMENE VOOR WAARDEN 
LEGAL & CORPORATE SER VICES B.V.

1. Legal & Corporate Services B.V. (“LCS”) is een besloten vennootschap 
die zich ten doel stelt om juridische, fiscale en vennootschapsrechte-
lijke dienstverlening te verrichten, een en ander in de meest ruime 
zin. Bij die uitoefening laat LCS zich bijstaan door personen die door 
haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden 
ingeschakeld.

2. Alle opdrachten van cliënten beschouwt LCS als uitsluitend aan haar 
gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling 
is dat een opdracht door of met medewerking van een bepaalde per-
soon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk 
Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en 
de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijk-
heid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een 
opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich 
onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid 
leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de 
bedragen waarop de door LCS afgesloten beroepsaansprake-
lijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen 
risico dat LCS in verband met die verzekering draagt. Onder een 
gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten 
begrepen. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door 
LCS gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen 
verschaft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens 
bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid 
beperkt tot tweemaal het door LCS in de desbetreffende zaak in het 
desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum 
aansprakelijkheid van EUR 100.000. Elke vordering jegens LCS verjaart 
12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of 
behoorde te zijn van de schade toebrengende feiten met de 
aansprakelijkheid van LCS daarvoor.

4. Indien door of in verband met de uivoering van een opdracht van 
een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toe-
gebracht, waarvoor LCS aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid  
beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door LCS  
afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak 
geeft met inbegrip van het eigen risico dat LCS in verband met die 
verzekering draagt.

5. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van 
een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijk-
heid in verband daarmee willen beperken. LCS gaat ervan uit, en  
bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van  
cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijk-
heidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaa den. LCS zal  
bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen 
met de desbetreffende cliënt, en in elk geval bij de selectie van  
derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LCS is niet aanspra-
kelijk voor tekortkomingen van deze derden.

6. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt  
dat een buiten Nederland gevestigde persoon, die niet aan LCS ver-
bonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van 
de gegeven opdracht te verrichten, zal LCS niet aansprakelijk zijn  
voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden  
gemaakt.

7. Ieder die gebruik maakt van de diensten van LCS geeft op voorhand 
aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de  
gegevens waarvan de kennisneming door anderen van LCS dan de 
direct betrokken adviseur(s) nuttig en/of noodzakelijk is in het kader 
van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

8. LCS is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter 
voorkoming witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de 
identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties 
onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.

9. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt 
ten behoeve van al degenen die voor LCS werkzaam zijn of waren.

10. Op de rechtsverhouding tussen LCS en haar cliënten zal Nederlands 
recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd 
zijn van enig geschil dat tussen LCS en een cliënt mocht ontstaan, 
kennis te nemen. De rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste  
instantie van een geschil tussen LCS en een cliënt kennis te nemen.

11. Niet alleen LCS, maar ook alle personen die bij de uitvoering van  
enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze al-
gemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor 
vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfge- 
namen, indien zij aansprakelijk wordt gehouden nadat zij het  
kantoor van LCS hebben verlaten.

12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullen-
de opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
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