“Thought Leadership is simply about
becoming an authority on relevant
topics by delivering the answers to
the biggest questions on the minds
of your target audience.”
Wie zijn wij?
Een groeiende internationale omgeving
vraagt van uw adviseur niet alleen excellente
juridische expertise, maar ook praktisch
en commercieel bewustzĳn, kennis van de
markt èn echte betrokkenheid.
LexQuire Tax & Law is een internationaal opererend kantoor waar advocaten, Rechtsanwälte,
belastingadviseurs en notarissen onder één
dak werken. Als trusted advisor van vele
ondernemers en ondernemingen bieden wij
onze cliënten multidisciplinair advies. Daarbij
beoordelen we niet alleen (juridische) risico’s,
maar dragen wij ook graag pro-actief bij aan
de ontwikkeling van commerciële kansen en
strategieën.

Betrokken
De professionals van LexQuire zijn allemaal
èchte specialisten op hun eigen vakgebied.
Wat zij met elkaar gemeen hebben, is dat zij
allen oprecht betrokken zijn bij onze cliënten
èn elkaar, en dat zij hun expertise graag delen.
Dat maakt dat zij elkaar weten te vinden en
nauw met elkaar samenwerken als uw zaak
dat vraagt.
Grensoverschrĳdend
Met kantoren in Duitsland (Düsseldorf) en
Nederland (Maastricht - Airport en Heerlen)
is LexQuire Tax & Law bij uitstek in staat om
in te spelen op de behoeften van de cliënten
die zaken doen in het grensoverschrijdend

verkeer. LexQuire kent de markt, de mensen
èn weet daardoor als geen ander bestaande
cultuurverschillen te overbruggen.
LexQuire Tax & Law maakt deel uit van een
internationaal netwerk van zelfstandige advocatenkantoren. Ook buiten Duitsland en
Nederland weet LexQuire de weg te vinden
naar de beste onafhankelijke specialisten voor
onze cliënten.

Wat doen wij?
LexQuire Tax & Law adviseert voornamelijk par ticulieren en (middel)grote MKBondernemingen, die zijn gevestigd in het
Nederlands-Duitse grondgebied en zich
richten op de internationale handel. Daarvoor
beschikken wij over een internationaal en multidisciplinair team van specialisten dat, indien
nodig, graag zijn krachten voor u bundelt.

Advocatuur
• Aansprakelijkheidsrecht
• Arbeidsrecht
• Bank- & effectenrecht
• Compliance
• Fusies & overnames
• Handelsrecht
• Insolventierecht
• (Internationaal) Personen- & familierecht
• Financieringen en zekerheden
• Real Estate
• Vennootschaps- & rechtspersonenrecht
• Verzekeringsrecht

“A personal relationship with
a trusted advisor who truly
understands what matters
is the key to success.”

Belastingadvies
• Estate planning
• Fiscale M&A
• Organisatiestructuren
• Real Estate
• (Internationaal) Vennootschapsoverdrachts- & omzetbelasting
Notariaat
• Estate planning
• Real Estate
• Oprichten vastgoedfondsen
• Vennootschaps- & rechtspersonenrecht

Waar zijn wij goed in?
LexQuire Tax & Law is trusted advisor voor
vele (internationale) ondernemingen. Wĳ
kijken graag scherp, maar pragmatisch
en met een ondernemende blik naar uw
juridische kwesties.
Ondernemingsrecht
Met onze expertise en internationale ervaring kunnen wij u uitstekend van dienst zijn
bij uw vragen en geschillen op het gebied
van (internationale) fusies en overnames, het
arbeidsrecht, vennootschaps- en rechtspersonenrecht, handelsrecht en faillissementsrecht.

Ook met uw vastgoed- en ﬁnancieringsvraagstukken kunt u bij ons terecht.
Estate planning en (internationaal)
personen- en familierecht
Ook voor uw privékwesties bent u bij LexQuire
Tax & Law aan het juiste adres. Denkt u hierbij
aan multidisciplinair advies over uw (internationale) estate planning. Ook uw vragen op
het gebied van (internationaal) personen- en
familierecht, bijvoorbeeld over huwelijkse
voorwaarden, erfrecht, echtscheiding of
alimentatie, beantwoorden wij graag.

(Internationaal) belastingrecht
Wij staan u ook bij wanneer het gaat om
(grensoverschrijdend) belastingrecht. Of het
nu gaat om omzet- en overdrachtsbelasting of
om vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, uw belangen zijn bij ons in vertrouwde
handen.
Zo nodig overleggen wij hiervoor met uw
eigen (ﬁnancieel) adviseurs, of schakelen wij
een specialist uit ons eigen netwerk in.

Waar streven
wij naar?
LexQuire Tax & Law streeft naar een complete
oplossing voor al uw (internationale) juridische
en ﬁscale kwesties. Wij behandelen iedere
cliënt daarbij op de manier die het beste bij
de zaak past.
Om het beoogde resultaat te waarborgen
zoeken wij altijd in nauw overleg met u naar de
beste oplossing voor uw situatie. Afhankelijk
van de aard en complexiteit van uw situatie
stellen wij een (internationaal) multidisciplinair
team samen.
Als uw zaak dat vraagt werken wij samen
met professionele partners, zoals auditors
of (forensisch) accountants.

Waar vindt u ons?
Wilt u vrijblijvend een afspraak maken met
één van onze specialisten? Neemt u dan
gerust contact met ons op. Wij hebben
kantoren in Duitsland (Düsseldorf) en
Nederland (Maastricht en Heerlen).

Düsseldorf
Klever Straße 88
40477 Düsseldorf
Duitsland
T.
F.
E.

0049 211 5403 9693
0049 211 5403 9520
info@lexquire.de

Voor meer informatie over wie we zijn en
wat we doen, bezoek onze website op
• www.lexquire.nl
• www.lexquire.de

Maastricht
Amerikalaan 70D
6199 AE Maastricht Airport
Nederland
T. 0031 43 711 22 07
—
E. info@lexquire.nl

Heerlen
Valkenburgerweg 18
6411 BN Heerlen
Nederland
T. 0031 45 404 02 24
F. 0031 45 400 92 62
E. info@lexquire.nl

