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Algemene voorwaarden 

 

1. Huidige algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door ons kantoor, haar 

advocaten-bestuurders, advocaten-medewerkers en personeel.  

 

2. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, zo nodig gestaafd met stukken, te 

verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of 

namens hem verstrekte informatie. 

 

3. De cliënt, evenals ons kantoor kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst 

beëindigen, zonder dat dit afdoet aan de verplichting voor de cliënt om verrichte diensten en gemaakte 

kosten aan ons kantoor te vergoeden.  De beëindiging van de overeenkomst door ons kantoor mag 

niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt niet in het gedrang brengen, op voorwaarde 

dat de cliënt zijn opeisbare provisienota’s en/of ereloonstaten integraal heeft voldaan.  

 

4. De aansprakelijkheid van ons kantoor, m.i.v. haar advocaten-bestuurders, advocaten-medewerkers 

en personeel is steeds beperkt tot de bedragen waartoe dekking wordt verleend en tot het bedrag dat 

effectief wordt uitgekeerd ingevolge de onderschreven basispolis van beroepsaansprakelijkheids-

verzekering van de Orde van Vlaamse Balies. De cliënt kan van deze polis op eerste verzoek een 

afschrift bekomen. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een 

bijkomende verzekering worden afgesloten. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is ons 

kantoor niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij een beroep doet. 

 

5. De ereloonstaten van ons kantoor zijn opgesteld naar geleverd werk. Het kantoor kan provisies 

vragen. Voor de berekening van de erelonen wordt in de regel met een uurtarief gewerkt en de kosten 

worden in beginsel op forfaitaire basis berekend. De erelonen en kosten worden verhoogd met BTW 

en eventuele andere gebeurlijke belastingen. 

 

6. De provisienota’s en ereloonstaten van ons kantoor zijn betaalbaar binnen 8 dagen na ontvangst. 

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient deze binnen 8 dagen 

schriftelijk en bij aangetekend schrijven te worden geprotesteerd. Vanaf de vervaldag zijn van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd, berekend aan de 

wettelijke rentevoet. Bij laattijdige betaling is tevens een forfaitaire vergoeding voor invorderings- en 

administratiekosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom. 

 

7. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door 

het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels. Geschillen zullen worden beslecht door 

de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van ons kantoor 

is gevestigd, onverminderd het recht voor ons kantoor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor 

de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt. 
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