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Automotive Legal Service Contract  (LSC)  
 

Partijen: 
 

A. Legion (Automotive Legal Services)  BV, een advocatenorganisatie, ten deze handelend 

onder de naam Legion en kantoorhoudende te 1071 DX Amsterdam, aan de 

Teniersstraat 4, bevoegd vertegenwoordigt door mr. A.S. Oegema,  

advocaat/Associate aldaar, en verder te noemen: Legion,  en: 

 

B. XX, gevestigd en kantoorhoudende te     en ten deze bevoegd vertegenwoordigd door 

haar directeur, …, en verder te noemen XX  

 

Komen als volgt overeen: 

 
Legion zal aan XX leveren zoals XX van Legion zal afnemen de juridische dienstverlening te 
omschrijven als het Automotive Legal Service Contract, verder te noemen LSC en onder de 
navolgende voorwaarden: 
 

1. Omschrijving LSC 

Het LSC is een door Legion uit te voeren zakelijke juridische dienstverlening aan 
ondernemingen en organisaties, actief in c.q. gerelateerd aan de zg. automotive sector, in 
meest brede zin, en gebaseerd op een vaste maandelijkse vergoeding (service-fee) als door 
XX aan Legion te voldoen.  
 

2. Juridische diensten en producten LSC 

 
Binnen het LSC zal Legion aan XX de volgende juridische diensten en producten leveren: 
 

- De toewijzing aan XX van een vaste automotive advocaat of juridisch adviseur van 

Legion, waarmee door XX onbeperkt (kantooruren) per mail of telefonisch overleg kan 

worden gevoerd over de juridische aspecten van de automotive zaken.   

 
- De mogelijkheid tot eerste beoordeling door de toegewezen advocaat of adviseur van 

de door XX te versturen of te ontvangen zakelijke (e-mail)  berichten of documenten 

op de juridische aspecten daarvan. 

 
- Toezending per mail door Legion van regelmatige updates over de juridische 

ontwikkelingen in de automotive markt, waaronder bespreking van praktijkgevallen, 

gerechtelijke uitspraken en wettelijke regelingen welke voor deze markt van belang 

zijn. 
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- Bijwonen van bijeenkomsten te organiseren door Legion, waarbij zakelijk/juridische 

aangelegenheden uit de automotive markt worden besproken en vragen of actuele 

kwesties aan Legion kunnen worden voorgelegd.   

 

3. Aanvang en looptijd LSC 

De looptijd van het LSC vangt aan op datum als vermeld bij ondertekening van deze 
overeenkomst en loopt voor onbepaalde tijd tot wederopzegging door een der partijen door.  
 

4. Opzegging en beëindiging 

Het LSC is gebaseerd op betaling van een fixed fee per maand.  Opzegging is mogelijk per 
maand, steeds tegen de laatste dag van de lopende kalendermaand.  Beëindiging vindt dan 
plaats aan het einde van de opvolgende kalendermaand.  Opzegging uitsluitend schriftelijk/ 
per mail met bevestiging van ontvangst door Legion. 
 
Beëindiging van het LSC  laat de verplichtingen van partijen ter zake van nog doorlopende 
werkzaamheden (opstellen contracten, documenten, voeren van procedures, etc.) onverkort 
in stand. 

 

5. Kosten LSC +. Betaling  

De fixed fee kosten voor het LSC bedragen EU 69,50.- per  maand excl. BTW.  (negen en zestig 
euro en vijftig cent),  door Legion maandelijks vooraf te factureren  op de eerste dag van de 
maand. XX zal zorgdragen voor betaling, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.  Automatische 
incasso tot aan wederopzegging kan in overleg worden ingesteld  

 

6. Juridische diensten en producten niet inbegrepen in het LSC 

De volgende juridische diensten zijn niet inbegrepen in het LSC. Hiervoor wordt in overleg met 
de toegewezen advocaat of associate een (tarief) voorstel besproken; in beginsel zal hier het 
geldende uurtarief van de advocaat of associate gelden waarbij voor reistijd in de regel 50% 
van dit tarief wordt gerekend. Waar mogelijk zal een fixed fee voorstel worden gedaan. 
 

- Het voeren van gerechtelijke procedures.  Van een procedure is sprake als deze door  

XX aanhangig wordt gemaakt of als er door XX een dagvaarding of document 

ontvangen wordt waaruit blijkt dat een processuele actie is opgestart.  

 

- Het opstellen van een brief, contract of ander inhoudelijk document, specifiek op 

verzoek van XX. 

 

- Het bijwonen door de advocaat van besprekingen of andere zakelijke samenkomsten 

tussen XX en een derde partij en op verzoek van XX.  

 

-  
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- Het uitvoeren van overige afwijkende juridische werkzaamheden, naar redelijke 

opvattingen en na verzoek van XX daartoe  

 
7. Niet overdraagbaar. Toewijzing advocaat of adviseur . Inzet derden 

Het LSC is aan XX en haar bevoegde vertegenwoordigers gebonden en is niet overdraagbaar 
aan derden. Legion is niet gehouden tot uitvoering en levering van juridische diensten en 
producten aan anderen dan XX onder dit LSC 
 
XX staat er voor in dat de juridische diensten en producten uit dit LSC uitsluitend zullen worden 
afgenomen c.q. aangewend ten behoeve van de onderneming en activiteiten van XX. 
 
In het kader van dit LSC zal aan XX een automotive advocaat of juridisch adviseur worden 
toegewezen welke als verantwoordelijk aanspreekpunt voor XX zal gelden en waarbij het 
Legion vrij staat in voorkomende gevallen deskundigen uit haar netwerk te raadplegen of in 
te zetten zulks met voorafgaand overleg met en instemming van XX. 
 

8. Forumkeuze en toepasselijk recht 

Op alle aangelegenheden in rechte, voortkomende of verband houdende met dit LSC is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.   De rechtbank Amsterdam is uitsluitend 
bevoegd.  Arbitrage en Mediation worden uitgesloten, 
 
Aldus overeengekomen en getekend te resp. vestigingsplaats, dd:   
 
 
 
 
Legion  (Automotive Legal Services) BV   XX   
mr. A.S. Oegema       
--------------------------      ---------------------------------- 


