
Zaken doen in Duitsland

Aangezien Duitsland nog steeds een van de belangrijkste handelspartners van 
Nederland is, brengt zulks onvermijdelijk met zich mee, dat vele Nederlandse 
zakenmensen te maken krijgen met Duitse gewoonten, mentaliteit,  Duitse wetgeving 
en rechtspraak. Gezien het feit dat er voor alle zakelijke activiteiten een ingewikkelde 
constellatie kan ontstaan, die wij aan de hand van de diverse onderwerpen in onze 
nieuwsbrieven slechts fragmentarisch aan de orde kunnen stellen, willen wij u met 
deze nieuwsbrief een aantal trefwoorden aan de hand doen.

Indien een of meer trefwoorden de kern van uw zakelijke situatie treft/treffen en u 
daarover vragen heeft, dan kunt u ofwel op onze website: www.anwaltskanzlei-
peters.de - reeds het een oder andere passende antwoord daarop vinden, ofwel 
eenvoudig en vrijblijvend met ons telefonisch contact opnemen.

 
- incasso in Duitsland (aanmaning, incassoprocedure, rente, kosten, beslaglegging, 
kort geding, hoger beroep, cassatie, verjaring van vorderingen, stuiting van de 
verjaring) 

- arbeidsrecht in Duitsland (arbeidovereenkomst, ziekte, ontslag, doorbetaling van 
loon, vakantie,  arbeidsrechtelijke procedure, uitzenden van werknemers)

-bouwrecht in Duitsland (VOB = Verdingungsordnung für Bauleistungen, 
vergelijkbaar met de Nederlandse U.A.V.: uniforme administratieve voorwaarden 
voor de uitvoering van werken), contractuele afspraken, opneming en goedkeuring 
van het werk (Abnahme), eindafrekening, vereisten  voor verifieerbare definitieve 
rekening, vergunningen,                                                                
Arbeitnehmerentsendegesetz (Wet op het uitzenden van arbeidskrachten), legale 
tewerkstelling

- faillissementrecht in Duitsland:  aanmelding van een vordering ter verificatie, 
voorlopige                                                                                              
faillissementprocedure, eigendomsvoorbehoud op basis van  de algemene 
voorwaarden,  vorderen van de vernietiging van een rechtshandeling, preferente 
vorderingen, retentierecht, pandrecht,



- contractenrecht in Duitsland:  algemene voorwaarden, contracten, 
onderhandelingstaal,                                                                      deponeren van 
voorwaarden, bevoegde rechter, internationale bevoegdheid

- Vennootschapsrecht in Duitsland: oprichten van een GmbH, rechten en plichten 
van een directeur  (Geschäfstführer), persoonlijke aansprakelijkheid, faillissement 
van een GmbH, strafbaarheid van de directeur, aandeelhouders, algemene vergadering 
van aandeelhouders, formaliteiten,

- letselschade in Duitsland:  aansprakelijkheid, verzekering, verjaring, smartegeld, 
winstderving,                                                     loonderving, eigen bedrijf, 
medeschuld, bevoegde rechter

- transportrecht in Duitsland: CMR, internationale grensoverschrijdende 
transporten, verjaring,                                                         stuiting van de verjaring, 
aanmaning, bevoegde rechter, schade aan de lading, vertragingsschade, 
aansprakelijkheid, CMR-limiet, transporten binnen Duitsland, HGB 
(Handelsgesetzbuch), verjaring

- familierecht in Duitsland: echtscheiding, alimentatie, omgangsrecht

- strafrecht in Duitsland:  verkeersrecht, bekeuring, rijverbod, ontzegging van 
de rijbevoegdheid, al of niet voorwaardelijke veroordeling in schriftelijk kort 
geding tot vrijheidsstraf en/of geldboete (Strafbefehl), dagvaarding en 
telastelegging; roekeloos rijgedrag, bumperkleven, letselschade, ”punten”

-  in Flensburg, MPU (medisch-psychologisch onderzoek/zgn. Idiotentest); 
drugshandel, verslaving, drugssmokkel, fraude, oplichting, doodslag, 
vluchtmisdrijf

Indien blijkt, dat het een of andere onderwerp hier niet ter sprake is gekomen, aarzelt 
u dan niet om ons hierop aan te spreken.

Met vriendelijke groeten,



C. Peters


