
 

ALGEMENE VOORWAARDEN LEGALUP B.V. 

1. LegalUp B.V. is een besloten vennootschap. LegalUp B.V. voert de handelsnaam LegalUp naast haar 
statutaire naam. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die ontstaan in verband 
met opdrachten die aan LegalUp B.V. of aan haar advocaten, adviseurs, medewerkers worden verstrekt. 

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LegalUp B.V. en niet door de 
advocaten, adviseurs of medewerkers persoonlijk. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 BW 
wordt uitgesloten. 

4. De aansprakelijkheid van LegalUp B.V., of van de personen die werkzaam zijn of zijn geweest voor 
LegalUp B.V. (al dan niet als werknemer), wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan 
gedekt zijn door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Op verzoek zal LegalUp B.V. informatie 
verschaffen over de dekking van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en). 

5. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts opgesteld ten behoeve van LegalUp B.V., maar ook ten 
behoeve van de personen die aandelen houden in LegalUp B.V. via hun houdstermaatschappijen, 
respectievelijk alle andere personen die voor LegalUp B.V. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen 
die bij de uitvoering van een opdracht door LegalUp B.V. zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen 
voor wier handelen of nalaten LegalUp B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn. Deze personen hebben dit 
beding aanvaard in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW. 

6. Als LegalUp B.V. bij de uitvoering van een opdracht een derde inschakelt (waaronder mede wordt 
begrepen externe advocaten/juristen, vertalers en andere hulppersonen), dan is LegalUp B.V. niet 
aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde worden gemaakt (waaronder mede wordt 
begrepen iedere tekortkoming van welke aard dan ook). Als een dergelijke derde zijn of haar 
aansprakelijkheid wil uitsluiten of beperken, heeft LegalUp B.V. de bevoegdheid om deze 
aansprakelijkheidsuitsluiting of -beperking zonder voorafgaand overleg mede namens opdrachtgever te 
aanvaarden. 

7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die de opdrachtgever jegens LegalUp B.V. kan 
inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of 
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

8. Facturen van LegalUp B.V. zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling 
niet binnen deze termijn plaats dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling 
nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De opdrachtgever is 
vanaf het moment van intreden van het verzuim een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd 
over het onvoldane deel van het factuurbedrag. 

9. De rechtsverhouding tussen LegalUp B.V. en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar 
diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden 
beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht. 

10. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst 
geldt als de enige bindende tekst. 



 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS LEGALUP B.V. 

1. LegalUp B.V. is a private limited company. LegalUp B.V. uses the trade name LegalUp in addition to its 
name under its articles of association. 

2. These general terms and conditions are applicable to all legal relationships that may arise out of or in 
connection with any assignment given to LegalUp B.V. or to any ot its attorneys, advisors or employees. 

3. All assignments will be accepted and carried out exclusively by LegalUp B.V. and not by any of its 
attorneys, advisors or employees in person. The applicability of Sections 404 and 407 of Book 2 of the 
Dutch Civil Code is explicitly excluded. 

4. LegalUp B.V. only accepts liability for itself or for those who are working for it or have worked for it 
(whether or not as an employee), insofar as the consequences of the liability are covered by its 
professional liability insurance. Upon request, LegalUp B.V. shall provide information as to the cover 
under the professional liability insurance(s) taken out by LegalUp B.V. 

5. These general terms and conditions have not only been drafted for the beneft of LegalUp B.V., but 
also for all persons who have shares in LegalUp B.V. through their holding companies, all other persons 
employed by LegalUp B.V., all persons who are engaged in the performance of any assignment by 
LegalUp B.V., and all persons whose acts or omissions can be attributed to LegalUp B.V. and for which 
LegalUp B.V. could be held liable. These persons have accepted this stipulation within the meaning of 
Section 253(4) of Book 6 of the Dutch Civil Code. 

6. If LegalUp B.V. engages a third party in the execution of an assignment (including but not limited to 
external attorneys/lawyers, translators and other persons), LegalUp B.V. shall not be liable for any error 
or omission of that third party (including but not limited to any breach of contract or shortcomings of 
whatever nature). If such third party wishes to exclude or limit its liability, LegalUp B.V. is duly 
authorized to accept such an exclusion or limitation of liability on behalf of the client without prior 
consultation. 

7. Any rights of claim and other powers, of whatever nature, which the client may invoke against 
LegalUp B.V. shall in any case lapse one year after the date on which the client became or could 
reasonably have become aware of the existence of these rights and powers. 

8. Invoices from LegalUp B.V. will be due and payable 14 days after the invoice date. If payment is not 
made within this period, the client will be in default without any notice of default being required and 
without any reliance on suspension or set-off being permitted. From the moment of default the client 
will be obliged to pay default interest of 1% a month on the unpaid part of the invoice amount. 

9. The legal relationship between LegalUp B.V. and the client, as well as any parties using its services, is 
governed by Dutch law. Any disputes will exclusively be resolved by the competent Dutch court in 
Utrecht. 

10. These general terms and conditions are drawn up in Dutch and in English. The Dutch version will be 
the only binding version. 

 


