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Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en uitvoering van 
werkzaamheden welke worden uitgevoerd door Legal & Company. Bepalingen of voorwaarden die 
van toepassing zouden zijn tussen Legal & Company en een derde en die afwijken van of niet 
voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts verbindend indien deze door Legal & 
Company uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.  
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Artikel 1. Begrippen 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Legal & Company: Legal & Company B.V. kantoorhoudende te (7523 MC) Enschede aan de 
Moutlaan 35.  
 

1.2 Opdrachtgever: iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke (rechts)persoon die 
werkzaamheden laat uitvoeren in het kader van een gesloten overeenkomst met Legal & 
Company. 

 
1.3 Uitgeleende kracht: iedere natuurlijke persoon, die uit naam van Legal & Company, arbeid 

verricht voor opdrachtgever onder leiding en toezicht van die opdrachtgever. Onder uitgeleende 
kracht wordt verstaan: een gedetacheerde van Legal & Company. 

 
1.4 Tijdelijke kracht: een uitgeleende kracht. 

 
1.5 Honorarium: de door opdrachtgever aan Legal & Company verschuldigde vergoeding in 

verband met een overeenkomst. 
 

1.6 Opleiding: een door Legal & Company verzorgde opleiding, cursus, lezing, workshop of training. 
 

1.7 Partij: Legal & Company of opdrachtgever. 
 

1.8 Partijen: Legal & Company en opdrachtgever. 
 

1.9 Overeenkomst: de overeenkomst die tussen partijen is overeengekomen. 
 

1.10 Offerte: de offerte of aanbod opgesteld door Legal & Company, waarin is beschreven welke 
opdracht dient te worden uitgevoerd, alsmede welk(e) bedrag(en) opdrachtgever hiervoor 
verschuldigd is aan Legal & Company. 

 

Artikel 2. Algemeen 
 
2.1 Legal & Company B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De 

activiteiten van Legal & Company bestaan voornamelijk uit juridische dienstverlening,  
waaronder het geven van juridisch advies, het verzorgen van juridische opleidingen en het 
detacheren van juristen.   
 

2.2 Offertes welke zijn uitgegeven door Legal & Company zijn vrijblijvend en verplichten geen van 
beide partijen. Offertes hebben een geldigheidsduur van 10 werkdagen vanaf datum van 
verzending. 

 
2.3 De communicatie die wordt gevoerd omtrent een potentiële opdracht is eveneens vrijblijvend en 

verplicht geen van beide partijen. Uitzondering wordt gemaakt voor communicatie die langer 
duurt dan 2 uur. Betreft het communicatie langer dan 2 uur, dan wordt verondersteld dat een 
overeenkomst van opdracht is gesloten. Legal & Company kan zodoende kosten in rekening 
brengen bij opdrachtgever op basis van het gebruikelijke uurtarief.  

 
2.4 Alle communicatie tussen Legal & Company en opdrachtgever geschiedt ongecodeerd, tenzij 

opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verzocht om de communicatie op een 
andere manier te laten plaatsvinden en Legal & Company schriftelijk heeft bevestigd aan dit 
verzoek te zullen voldoen. Kosten in verband met het communiceren anders dan op de 
gebruikelijke (lees: ongecodeerde) wijze komen voor rekening van opdrachtgever.  
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2.5 Gedurende 7 jaar na het afronden van een opdracht bewaart Legal & Company het dossier. Na 
afloop van deze termijn wordt het dossier zonder nadere aankondiging vernietigd. 

 

Artikel 3. Aanvaarding 
 
3.1 Offertes worden geacht te zijn aanvaard indien opdrachtgever instemt met de offerte binnen de 

door Legal & Company aangegeven aanvaardingstermijn. Aanvaarding geschiedt ook door 
stilzwijgende bekrachtiging, bijvoorbeeld door middel van een gedraging van opdrachtgever die 
door Legal & Company als zodanig kan worden aangemerkt.  
 

3.2 Legal & Company behoudt zich het recht om een opdracht op ieder moment kosteloos te 
beëindigen indien zij daarvoor gewichtige redenen heeft.  

 
3.3 Elke gewichtige wijziging, welke na aanvaarding wenst te worden aangebracht in de 

overeenkomst, dient schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.  
 

3.4 Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdracht uitvoering noodzakelijk wordt door 
toedoen van opdrachtgever, dient Legal & Company de noodzakelijke aanpassingen aan te 
brengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Een dergelijke aanpassing leidend 
tot meerwerk wordt gezien als een aanvullende opdracht en dient door opdrachtgever te 
worden bevestigd. De aanvullende opdracht wordt verondersteld te zijn gesloten met 
verbindendheid van deze Algemene Voorwaarden.   

 
3.5 Legal & Company behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van reden te 

weigeren.  

 
Artikel 4. Uitvoering 
 
4.1 Legal & Company zal de aan haar verstrekte opdracht met zorgvuldigheid, aandacht, kennis en 

vakbekwaamheid uitvoeren.  
 

4.2 Indien Legal & Company het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig acht, heeft zij het 
recht om werkzaamheden uit te laten voeren door derden. De kosten die hiermee 
samenhangen komen voor rekening van de opdrachtgever. Uitvoering van deze 
werkzaamheden vindt uiteraard alleen plaats met goedkeuring van opdrachtgever. Legal & 
Company is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 

 
4.3 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en/of te laten wat zij redelijkerwijs nodig en 

wenselijk acht om uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt 
opdrachtgever de zorg dat alle gegevens, waarvan Legal & Company aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of redelijkerwijs kan worden begrepen dat deze gegevens nodig zijn, tijdig aan 
Legal & Company te verstrekken. Indien opdrachtgever nalaat de benodigde gegevens tijdig 
aan te leveren, dan heeft Legal & Company het recht om de opdracht op te schorten totdat de 
gegevens alsnog bij haar aanwezig zijn.  
 

4.4 Rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht door of namens Legal 
& Company ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot overeenkomsten, adviezen, documentatie, rapporten, offertes en licenties liggen bij 
Legal & Company en/of haar licentiegever(s). Opdrachtgever krijgt uitsluitend de 
gebruikersrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met Legal 
& Company.  

 
4.5 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk 

binnen twee weken na de factuurdatum door opdrachtgever te worden voorgelegd aan Legal & 
Company. Het indienen van klachten of bezwaren schort de betalingsverplichting(en) niet op. 
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4.6 Legal & Company is na ontbinding, dan wel tussentijdse beëindiging door opdrachtgever niet 
verplicht tot het verstrekken van de tot dan toe vervaardigde materialen of adviezen, welke zij 
heeft gemaakt in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever.  

 
4.7 De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek worden uitgesloten.  
 

4.8 Legal & Company behoudt zich het recht om in het geval van de uitvoering van 
overeengekomen opleidingen, ingeval van onvoldoende inschrijvingen de opleiding uit te stellen 
dan wel samen te voegen met andere groepen. Indien dit geval voorkomt zal opdrachtnemer 
opdrachtgever tijdig van de verandering op de hoogte stellen.  

 

Artikel 5. Geheimhouding 
 
5.1 Partijen zullen informatie betrekking hebbende op de andere partij voor, tijdens en na de 

uitvoering van de opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen. Hierbij hoeft de 
vertrouwelijkheid niet als zodanig te zijn aangemerkt door een der partijen. Opdrachtgever 
neemt in elk geval in acht de inhoud van de offerte vertrouwelijk te behandelen, ondanks dat ten 
tijde van de offerte nog geen overeenkomst is gesloten tussen (potentiële) partijen.  
 

5.2 Iedere verplichting zal vervallen op het moment dat de vertrouwelijke informatie openbaar is 
geworden middels een openbare bron. Voorts is Legal & Company gerechtigd vertrouwelijke 
informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke 
voorschriften verplicht wordt en zij geen andere mogelijkheid ziet. Legal & Company zal, indien 
dit van toepassing is, opdrachtgever hierover informeren.  
 

5.3 Opdrachtgever is niet bevoegd om alle door Legal & Company beschikbaar gestelde informatie 
ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) 
vervaardigen, tenzij Legal & Company daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Indien 
opdrachtgever de in dit artikel beschreven verplichtingen niet nakomt is zij aan Legal & 
Company een direct opeisbare boete verschuldigd ten hoogte van € 50.000,--. De boete neemt 
de mogelijkheid tot het vorderen van wettelijke schadevergoeding niet weg.  

 

Artikel 6. Betalingen 
 
6.1 Alle door Legal & Company genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk 

anders is vermeld. 
 

6.2 Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd 
met het toepasselijke, door Legal & Company vastgestelde uurtarief. De tarieven kunnen 
variëren afhankelijk van ervaring, expertise of aard van de opdracht. Eventuele onkosten 
worden niet gedekt door het vastgestelde urentarief, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 
overeengekomen. Legal & Company geeft ook de mogelijkheid om een opdracht aan te nemen 
tegen een vaste vooraf afgesproken prijs.  

 
6.3 Legal & Company zal het door opdrachtgever verschuldigde bedrag middels een elektronische 

factuur kenbaar maken aan opdrachtgever. Opdrachtgever stemt bij het aangaan van een 
overeenkomst in met de elektronische facturering.  

 
6.4 Legal & Company is gerechtigd om op ieder moment, zowel voorafgaand als tijdens de 

dienstverlening, van de opdrachtgever één of meerdere voorschotten te verlangen. Indien 
opdrachtgever niet tijdig het voorschot zal betalen, zal Legal & Company haar werkzaamheden 
niet aanvangen, dan wel opschorten of beëindigen. De voorschotten zullen worden verrekend 
met het totale eindbedrag, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
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6.5 De betalingstermijn voor de verzonden facturen van Legal & Company bedraagt 14 
kalenderdagen na de factuurdatum. 

 
6.6 Legal & Company brengt haar werkzaamheden periodiek bij opdrachtgever in rekening, met 

inachtneming van de termijn zoals bedoeld in artikel 6.5. Betaling dient plaats te vinden op de 
door Legal & Company aangewezen bankrekening. Bij gebreke van tijdige betaling is van 
rechtswege sprake van verzuim en is Legal & Company gerechtigd wettelijke rente in rekening 
te brengen, vermeerderd met alle bijkomende kosten van de inning.  

6.7 Na het verstrijken van de betalingstermijn door opdrachtgever zonder betaling van betreffende 
factuur, is Legal & Company gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. 

 
6.8 Indien opdrachtgever de hoogte van de factuur betwist, dient opdrachtgever dit binnen 30 

dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Legal & Company kenbaar te hebben 
gemaakt. Na het verstrijken van de termijn, zoals hiervoor in dit artikel beschreven, staat voor 
opdrachtgever hieromtrent geen beroep meer open.   

 
6.9 Indien opdrachtgever de opdracht na aanvaarding annuleert, volledig dan wel deels, is Legal & 

Company gerechtigd het gehele bedrag welke vermeld is in de offerte in rekening te brengen.  
 

6.10 Legal & Company heeft in geval van niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet-behoorlijke 
nakoming van enige op opdrachtgever rustende verplichting, recht op vergoeding van alle 
directe, indirecte en gevolgschade, daarbij horende gederfde winst en alle andere aan Legal & 
Company wettelijk toekomende rechten. 

 

Artikel 7. Opleidingen 
 
7.1 Indien de opdracht strekt tot het verzorgen van cursussen c.q. opleidingen door Legal & 

Company, zijn daarop de aanvullende voorwaarden uit dit artikel eveneens van toepassing. 
Legal & Company biedt twee soorten opleidingen aan, te weten een opleiding op locatie van 
opdrachtgever (hierna: inhouse opleiding) en een opleiding op kantoor van Legal & Company. 
 

7.2 De opdrachtgever is bij een inhouse opleiding verantwoordelijk voor het verzorgen van de 
benodigde faciliteiten, waaronder in ieder geval wordt begrepen voldoende opleidingsruimte, 
computers en internetaansluiting. Bij een opleiding op kantoor van Legal & Company wordt de 
verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de benodigde faciliteiten gedragen door Legal & 
Company.  

 
7.3 Het is Legal & Company toegestaan de inhoud, locatie, data en tijden van de cursus op kantoor 

te wijzigen. Opdrachtgever wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding omtrent de 
wijziging geïnformeerd.  

 
7.4 Opdrachtgever heeft het recht om een opleiding op locatie tot 14 kalenderdagen voor aanvang 

van de opleiding te annuleren of te verzetten. Kosten in verband met annulering c.q. wijziging 
zijn voor rekening van opdrachtgever.  

 
7.5 Opdrachtgever heeft tot 4 weken voor aanvang van de opleiding op kantoor het recht om 

deelname hieraan schriftelijk te annuleren. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang blijft de 
overeengekomen prijs verschuldigd. Opdrachtgever is wel gerechtigd een vervanger aan te 
melden, dit wordt niet aangeduid als annulering.  

 

Artikel 8. Detachering 
 
8.1 Detachering geschiedt op basis van een overeenkomst van opdracht. Voor overeenkomsten 

van opdracht, specifiek gericht op detachering, is dit artikel tevens van toepassing.  
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8.2 Legal & Company ondersteunt opdrachtgever door het ter beschikking stellen van een tijdelijke 
kracht bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. De overeenkomst kan voor 
bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan zijn. De exacte duur van de overeenkomst is 
opgenomen in de betreffende overeenkomst. Bij het uitvoeren van de overeenkomst heeft Legal 
& Company volledige vrijheid en keuze om te bepalen wie de opdracht uitvoert. 

 
8.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de uitgeleende kracht in staat wordt gesteld zijn/haar 

werkzaamheden naar behoren uit te voeren en deze te faciliteren in werkruimte en overige 
zaken welke als redelijk worden geacht.  

 
8.4 Wijziging van de persoon die de overeenkomst uitvoert, om welke reden dan ook, is toegestaan 

met voorafgaand overleg tussen Legal & Company en opdrachtgever.  
 
 

8.5 Legal & Company staat jegens opdrachtgever, met betrekking tot de uitgeleende kracht, in voor 
naleving van sociale verzekeringswetten en belastingwetten.  
 

8.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan om gedurende en na afloop van de     
detacheringsovereenkomst een door Legal & Company uitgeleende kracht in dienst te nemen, 
al dan niet via derden, of op een andere wijze direct en/of indirect werkzaamheden te laten 
verrichten, tenzij Legal & Company uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hiervoor heeft 
gegeven.  

 
8.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan op haar beurt de uitgeleende kracht door te lenen aan een 

derde.  
 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
 
9.1 Legal & Company aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding 

zover dat uit dit artikel blijkt. 
 

9.2 Legal & Company is slechts aansprakelijk indien zij, om wat voor reden dan ook, onverhoopt in 
enige verplichting toerekenbaar tekortschiet. Iedere aansprakelijkheid van Legal & Company, in 
elke andere vorm dan hiervoor beschreven, is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende 
schadevergoeding in welke vorm dan ook, tenzij aansprakelijkheid volgt uit grove schuld, opzet 
of roekeloosheid door Legal & Company.  

 
9.3 De hoogte van enige vergoeding verschuldigd door Legal & Company op grond van de vorige 

leden is gemaximeerd tot het bedrag dat op grond van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Legal & Company uitgekeerd wordt, vermeerderd 
met haar eigen risico betreffende de verzekering. Indien de verzekeraar niet overgaat tot 
uitkering is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met 
de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden door 
opdrachtgever aan Legal & Company is betaald met een maximum van € 4.500,--.  

 
9.4 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken 

wordt toegerekend aan Legal & Company en zij daarvoor aansprakelijk is, zal die 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de algemene 
aansprakelijkheidsverzekering welke Legal & Company heeft afgesloten, aanspraak geeft, met 
inbegrip van het eigen risico dat Legal & Company in verband met die verzekering draagt.  

 
9.5 Opdrachtgever vrijwaart Legal & Company voor alle aanspraken van derden die op enige wijze 

samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst. Waaronder ook de kosten van 
eventuele rechtsbijstand.   
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9.6 Een vordering met betrekking tot schadevergoeding dient op straffe van verval aanhangig te 
worden gemaakt binnen een periode van 6 maanden nadat opdrachtgever bekend is geworden 
met de schade en vermoedt of kan vermoeden dat Legal & Company daarvoor aansprakelijk 
zou kunnen zijn.  

 
 
Artikel 10. Wijzigingen 

Legal & Company behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen 
en/of aan te vullen. Wijzigingen zijn ook van toepassing op overeenkomsten die reeds gesloten zijn 
binnen een termijn van dertig dagen. De wijziging wordt schriftelijke kenbaar gemaakt aan 
opdrachtgevers, waarmee binnen de hiervoor gestelde termijn een overeenkomst is gesloten.  
 

Artikel 11. Toepasselijkheid & Bevoegdheid 
 
11.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Legal & Company en opdrachtgever is slechts het 

Nederlands recht van toepassing.  
 

11.2 Bij geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst(en) tussen Legal & Company en 
opdrachtgever, welke niet minnelijk geschikt kunnen worden, is bevoegd de bevoegde rechter 
van het arrondissement waarbinnen Legal & Company is gevestigd. 

 

Artikel 12. Overige bepalingen 
 
12.1 Indien opdrachtgever wijziging(en) aanbrengt in de overeenkomst is Legal & Company hier niet 

aan gebonden, ook niet als het gaat om ondergeschikte punten van de overeenkomst.  
 

12.2 In de Algemene Voorwaarden wordt gesproken in termen van ‘schriftelijk’, hiermee wordt 
gelijkgesteld het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel zoals e-mail en fax, mits de 
identiteit en authenticiteit van de afzender voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende 
ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. 

 
12.3 Het onverhoopt blijken van nietige bepaling(en) in de gesloten overeenkomst en/of Algemene 

Voorwaarden tussen Legal & Company en opdrachtgever doet geen afbreuk aan de geldigheid 
van de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden. In een dergelijke situatie zullen Legal & 
Company en opdrachtgever met elkaar in gesprek gaan om de nietige bepaling(en) te 
vervangen.  

 
12.4 Opdrachtgever geeft bij het aangaan van een overeenkomst met Legal & Company haar het 

recht om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten zoals 
bijvoorbeeld presentatie op de website van Legal & Company. 

 
12.5 Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zo spoedig mogelijk door te geven 

aan Legal & Company. Het gaat hierbij om gegevens waarvan in redelijkheid door 
opdrachtgever kan worden verwacht dat de wijziging noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst door Legal & Company of de daaruit voortvloeiende andere verplichtingen.  

 
12.6 Rechten en plichten welke voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met Legal & Company 

kunnen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden overgedragen aan een 
derde. 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres	
Moutlaan 35 	
NL-7523 MC ENSCHEDE	

Postadres 	
Postbus 40085 NL-7504 RB ENSCHEDE 

Website en algemeen e-mailadres  	
w www.legalandcompany.com 	
e info@legalandcompany.com 


