Algemene voorwaarden — Vandenberge-advocaten
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dossiers van en adviezen verstrekt door het
advocatenkantoor Vandenberge-advocaten, met kantoor gevestigd te 9050 Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 108, en
met ondernemingsnummer 0537.723.260.

Engagement
De doelstelling van Vandenberge-advocaten bestaat erin zijn cliënten op de meest efficiënte wijze een kwalitatieve
juridische dienstverlening te bieden.
De ervaring leert dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat baat heeft bij een goed begrip van de wijze waarop
de erelonen en kosten worden berekend.
Indien gewenst is Vandenberge-advocaten bereid voor een bepaald dossier of bepaalde dossiers een specifieke
overeenkomst af te sluiten waarin de voorwaarden van de tussenkomst van het kantoor worden uiteengezet. Bij
gebreke aan dergelijke specifieke overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Erelonen en kosten
Erelonen
Het ereloon dekt de prestaties van de advocaat zoals dienstverlening, vergaderingen, briefwisseling,
onderhandelingen, telefoons, opzoekingen, voorbereiding van documenten, de vertegenwoordiging voor de
rechtbank, de verplaatsingstijd, … Het dossier wordt behandeld volgens de gebruikelijke tarieven van het kantoor.
Voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak kunnen één of meerdere voorschotten
gevraagd worden. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de klant betaalt, voorafgaand aan een gedetailleerde
eindstaat van kosten en erelonen.
In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.
Kosten
Naast de erelonen, waarin een overslag verwerkt zit voor de algemene kantoorkosten (zoals bureelruimtes, verbruik,
bibliotheek, onderhoud, verzekeringen, apparatuur, …), worden tevens dossiereigen kosten in rekening gebracht.
Andere kosten in het kader van de zaak gemaakt worden steeds doorgerekend aan de klant. Dit omhelst zowel
administratieve kosten zoals o.m. kosten voor spoedzendingen, als procedurekosten zoals
gerechtsdeurwaarderskosten, rolrechten, verzoekschriften, griffiebons, afschriften stukken, en dergelijke meer.
Hetzelfde geldt voor diensten van vertalers, accountants, consultants en buitenlandse correspondenten.
Alle erelonen en kosten zijn te vermeerderen met 21% BTW.
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Betaling
Onze ereloon- en kostenstaten evenals de provisienota’s zijn betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen na datum van
de factuur of het betalingsverzoek.
Bij gebreke aan tijdige betaling van onze ereloon- en kostenstaten zullen van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling verwijlintresten worden aangerekend ten belope van 10% per jaar, evenals een forfaitaire
schadevergoeding gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van 100 EUR. Bovendien kan het kantoor zich
genoodzaakt zien om de professionele relatie met de klant op te schorten of te beëindigen.
Aansprakelijkheid
Alle advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd door de collectieve polis burgerlijke
aansprakelijkheid door de Orde van Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten onderschreven bij Amlin Europe
(maximum waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval).
Derdengelden
Alle bedragen voor de klant ontvangen, worden binnen de kortst mogelijke tijd doorgestort.
Op de bedragen voor rekening van de klant mogen sommen ingehouden worden tot dekking van de openstaande
voorschotten of staten van kosten en erelonen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de klant om de
ereloonstaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
Alle bedragen van de klant ontvangen voor rekening van derden, worden onmiddellijk doorgestort aan deze derden.
Deontologie
Vandenberge-advocaten respecteert de deontologische regels van de Orde van Advocaten, in het bijzonder de
principes van onafhankelijkheid, partijdigheid en geheimhouding.

Witwaspreventie
De klant aanvaardt de toepassing van de Witwaspreventiewet van 12 januari 2004. Dit betekent dat de advocaat de
verplichting heeft tot identificatie van het cliënteel en tot de melding van witwaspraktijken aan de Stafhouder van
de balie te Gent.
Conflict
Alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden of het gebruik van de website, inclusief deze in verband
met de inhoud of informatie verzonden via deze website, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht en
behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Gent.

! NOOT
De informatie op deze website heeft een louter informatief karakter en kan geenszins beschouwd worden als
juridisch advies of gebruikt worden in het kader van een juridische aangelegenheid of procedure.
Vandenberge-advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die uit een fout of onvolledigheid op deze
website en/of gebruik van deze website zou kunnen voortvloeien.
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