ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Art. 6 - Aansprakelijkheid

2.

3.

4.

Het beroep van advocaat is onderworpen aan dwingende
regels, vervat in het Ger.W., en aan de regels van de Vlaamse
Orde van Advocaten en de Orde van Advocaten te Kortrijk.
De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid
en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst. Hij
garandeert in geen enkel geval het tot stand komen van een
bepaald resultaat. De verbintenis van de advocaat is een
inspanningsverbintenis.
Het staat de advocaat vrij om, behoudens andersluidende
afspraak met de cliënt, de werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem aangewezen
advocaat en/of medewerker. Deze voorwaarden zullen daarbij
volledig van toepassing blijven.
Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of
van de overeenkomst, nietig zou zijn, blijft de overeenkomst
voor het overige in stand en zal het betrokken beding in
overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een
beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel
mogelijk benadert.

Art. 2 - Honorarium en vergoedingen

1.

2.

3.

De cliënt is aan de advocaat een honorarium, alsmede
vergoeding voor de gemaakte kosten verschuldigd,
overeenkomstig de bij de advocaat gebruikelijke tarieven,
berekeningsmethode en werkwijzen. De advocaat is terzake
onderworpen aan de regels van het Ger.W. (Art. 449 Ger.W.)
en aan de reglementen van de Vlaamse Orde van Advocaten en
de Orde van Advocaten te Kortrijk.
Op verzoek van de cliënt, of volgens de noodwendigheden van
de zaak, zal de advocaat provisionele tussenafrekeningen
opmaken betrekkelijk de aan te rekenen kosten en erelonen.
De ereloonstaten van de advocaat zijn betaalbaar binnen de
veertien dagen.

Art. 3 - Medewerking en bereikbaarheid van de client:

1.

2.

3.

4.

De cliënt dient spontaan alle met zijn zaak verbonden
informatie onmiddellijk te verstrekken aan de advocaat en er
voor zorg te dragen dat hij correcte medewerking verleent aan
het verloop van het dossier en bereikbaar is voor de advocaat,
rekeninghoudend met het eventueel spoedeisende karakter
van de tussenkomst van de advocaat.
Indien de cliënt voor de behartiging van de zaak de
noodwendige medewerking niet verleent, en/of niet voldoende
bereikbaar blijkt te zijn voor de advocaat, staat het de advocaat
vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten
en zich geheel aan de zaak te onttrekken. De advocaat is niet
aansprakelijk voor enig nadeel dat uit deze onttrekking zou
kunnen voortvloeien.
De cliënt is gehouden de advocaat onverwijld te informeren
omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de
uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de advocaat
verstrekte gegevens, informatie en stukken.

Art. 4 - Intellectuele rechten

1.

2.

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die de advocaat
bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht
ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen,
werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken,
komen toe aan de advocaat, voor zover deze niet reeds aan
derden toekomen.
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke
instemming van de advocaat, is het de cliënt verboden de
intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te
verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren of eender
welke wijze.

Art. 5 - Communicatie met de advocaat

Indien de cliënt aan de advocaat informatie of stukken toezendt, mag de
cliënt er pas op vertrouwen dat deze door de advocaat zijn ontvangen, indien
de behandelende advocaat persoonlijke bevestiging hierover aflevert.

1.

2.

De eventuele beroepsaansprakelijkheid van de behandelende
advocaat is beperkt tot de bedragen, bepaald in de door de
Orde van Advocaten te Kortrijk afgesloten verzekering
beroepsaansprakelijkheid (in casu maximaal 1.250.000 euro).
Afschriften van de genoemde voorwaarden van de
verzekeringspolis worden aan de cliënt of de overige
belanghebbenden op verzoek kosteloos ter beschikking
gesteld.

Art. 7 - Opzegging samenwerking

1.

2.

De cliënt is steeds gerechtigd een einde te stellen aan de
samenwerking
met
de
advocaat,
zonder
enige
schadevergoeding, doch mits de voorwaarde dat de reeds
gepresteerde kosten en erelonen, en indien het ereloon
forfaitair of proportioneel wordt begroot, het pro rata ereloon
voor de reeds gepresteerde prestaties, verschuldigd zijn.
Ingeval van invordering van bedragen zal, wanneer de cliënt
een einde maakt aan de samenwerking, de advocaat een
proportioneel ereloon kunnen aanrekenen, op de nadien
bekomen bedragen, wanneer op het ogenblik van de
beëindiging van de samenwerking door de cliënt, de zaak reeds
volledig in staat was en enkel nog diende gepleit te worden.

o
o
o
o

De advocaat is eveneens gerechtigd de
samenwerking te beëindigen in de volgende
gevallen:
Wanneer de advocaat van oordeel is dat de
wijze waarop de cliënt zijn verdediging wenst te
voeren, onverenigbaar is met de deontologische
regels van de advocatuur;
Niet-betaling door de cliënt van de gevraagde
provisies of tussentijdse staten na een
voorafgaande schriftelijke aanmaning;
De vertrouwensrelatie door het toedoen van de
cliënt in het gedrang wordt gebracht;

De advocaat zal van dit recht geen gebruik maken, indien de
belangen van de cliënt geschaad kunnen worden door het feit
dat niet tijdig een vervangend advocaat kan worden
aangesteld.

Art. 8 - Toepasselijk recht

Over de samenwerking met de advocaat is het Belgische recht van toepassing.
In geval van geschil, zijn de rechtbanken te Kortrijk bevoegd om kennis te
nemen van het geschil.
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