
 L-IME®  o  Staringstraat 4  o  5615 HD Eindhoven  o  www.l-ime.nl  

KvK nr. 67607748  o  BTW nr. NL857091578B01  o  IBAN NL52 KNAB 0255 6977 59 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden L-IME® 

 

1. L-IME is een maatschap naar Nederlands recht, gevestigd te Eindhoven, bestaande uit 

twee maten. Een lijst van de vennoten van de Maatschap ('Maten') wordt desgevraagd 

aan de opdrachtgever ter inzage aangeboden. 

 

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, 

uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door L-IME®, ook indien het de uitdrukkelijke of 

stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. 

 

3. Iedere aansprakelijkheid van L-IME® is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 

geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de poliswaarden 

niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering 

krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt 

tot het door L-IME® voor de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte bedrag, met 

een maximum van € 10.000,--.  

 

4. L-IME® zal bij het inschakelen van derden overleggen met de opdrachtgever, en in ieder 

geval bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. L-IME® is niet 

aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand 

overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt (algemene) voorwaarden met inbegrip van 

een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde 

derden te aanvaarden.  

 

5. De rechtsverhouding tussen L-IME® en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar 

diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen 

uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch. 

 

6. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van 

L-IME®, maar ook ten behoeve van alle "Maten" (als hiervoor bedoeld), respectievelijk de 

aandeelhouders en hun bestuurders, respectievelijk alle personen die voor L-IME® 

werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitoefening door L-IME® van enige 

opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten L-

IME® aansprakelijk zou kunnen zijn. 

 

7. Alle aanspraken tegen L-IME verjaren 2 jaar na de aanvang van de dag, volgend op die 

waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon 

bekend is geworden. 

 

8. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.l-ime.nl. Wanneer om enigerlei 

reden deze algemene voorwaarden niet zichtbaar zijn dan wel gebrekkig zichtbaar zijn op 

onze website, verzoeken wij u om dat zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. In 

dat geval zullen wij onmiddellijk passende maatregelen nemen om alsnog voor u 

(volledige) kennisgeving van de algemene voorwaarden mogelijk te maken. 
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