
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1 : Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
 

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door VOX-ADVOCATEN (BVBA 
ALEXANDER VAN BRABANT), haar vennoten en medewerkers en door alle personen die 

samenwerken met hen of waarvoor zij aansprakelijk is. 

2. Het beroep van advocaat is onderworpen aan dwingende regels, vervat in het Gerechtelijk 
Wetboek.  

3. De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een 
doeltreffende tussenkomst. Hij garandeert in geen enkel geval het totstandkomen van een 

bepaald resultaat. 
4. 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. Deze voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven. 
5. 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. 

 
Artikel 2 : Honorarium en vergoedingen 

 
1. De cliënt is aan de advocaat een honorarium alsmede vergoeding voor gemaakte kosten 

verschuldigd overeenkomstig de bij de advocaat gebruikelijke tarieven, berekeningsmethoden en 
werkwijzen. De advocaat is hieromtrent onderworpen aan artikel 459 Ger. Wb. en aan de 

reglementen van de Orde van de Vlaamse Balies en de Orde van Advocaten te BRUGGE. 

2. Onze tarieven inzake ereloon en kantoorkosten zijn steeds exclusief btw, actueel 21%. 
3. Bij niet-betaling van de door VOX-ADVOCATEN (BVBA ALEXANDER VAN BRABANT) uitgeschreven 

provisiefactuur of eindfactuur op de aangeduide vervaldag of binnen de 14 dagen na ontvangst 
van de factuur door de cliënt, is deze laatste, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een 

nalatigheidintrest verschuldigd gelijk aan, ofwel voor cliënt-ondernemingen, de intrestvoet 

conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties, ofwel voor de cliënt-consument (private cliënt) aan de wettelijke intrestvoet, 

evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het achterstallig bedrag met een minimum 
van 125 EUR. 

3. De cliënt is ertoe gehouden de ereloon- en kostenstaten onmiddellijk bij ontvangst te controleren. 

De cliënt wordt onweerlegbaar geacht deze aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd 
schriftelijk protest binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Behoudens tegenbewijs zal elke 

staat geacht worden ontvangen te zijn door de cliënt de 3e werkdag na de datum van de staat. 
4. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke 

procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een 
daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten. 

 

Artikel 3 : Medewerking, bereikbaarheid van de cliënt en stopzetting van de 
samenwerking 

 
1. De cliënt dient, zelfs ongevraagd, alle met zijn zaak verbonden informatie te verstrekken en zorg 

te dragen voor medewerking en bereikbaarheid die in redelijke verhouding staat tot het belang en 

het eventueel spoedeisend karakter van de zaak. 
2. 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. 
3. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem 

aan de advocaat verstrekte gegevens en informatie. 
4. Indien de cliënt aan de advocaat informatie toezendt, mag de cliënt er pas op vertrouwen dat dit 

door de advocaat is ontvangen indien dit door de behandelende advocaat persoonlijk wordt 

bevestigd.  
5. Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijke 

kennisgeving aan de andere partij. VOX-ADVOCATEN (BVBA ALEXANDER VAN BRABANT) kan haar 



prestaties stopzetten mits de cliënt de mogelijkheid heeft om tijdig de nodige bijstand te 

verkrijgen van een andere advocaat. VOX-ADVOCATEN (BVBA ALEXANDER VAN BRABANT) maakt 

in dat geval haar eindstaat van kosten en ereloon over, rekening houdend met de prestaties tot 
aan de beëindiging van de overeenkomst, zonder recht op een schadevergoeding. Op eerste 

verzoek worden de stukken van het dossier terugbezorgd. 
 

Artikel 4 : Intellectuele vermogensrechten 

 
1. Alle rechten met betrekking tot intellectuele prestaties die de advocaat bij de uitvoering van de 

opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, 
komen toe aan de advocaat, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. 

2. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de advocaat is het de 
cliënt niet toegestaan de intellectuele verwezenlijkingen of de vaststelling daarvan op 

gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, 

openbaren of exploiteren. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke 
toestemming van de advocaat is het de cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of 

andere al dan niet schriftelijke uitingen van de advocaat openbaar te maken en / of aan derden 
ter beschikking te stellen. 

 

Artikel 5 : Aansprakelijkheid en verzekering beroepsaansprakelijkheid 
 

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, is de aansprakelijkheid van VOX-ADVOCATEN 
(BVBA ALEXANDER VAN BRABANT), haar vennoten en medewerkers beperkt tot het bedrag van de 

door hen onderschreven professionele verzekeringspolis (2.500.000 EUR) met een franchise van 2.500 
EUR per schadegeval en dit binnen de grenzen van de onderschreven dekking. Indien een 

toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering evenwel waarborg verleent voor hogere bedragen, zal de 

aansprakelijkheid verhoogd worden tot aan de bedragen die effectief gewaarborgd worden door de 
verzekeringsmaatschappij voor het betrokken schadegeval (zie wettelijke informatie). 

 

In geval van een niet gedekt schadegeval onder de afgesloten professionele verzekeringspolis is onze 

contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid beperkt tot 3x het betaalde ereloon en kan VOX-

ADVOCATEN (BVBA ALEXANDER VAN BRABANT) maximaal aansprakelijk zijn, op voorwaarde dat de 

vordering, op straffe van conventioneel overeengekomen bevrijdende verjaring binnen het jaar na het 

ontdekken van onze fout of nalatigheid wordt ingesteld, voor de schade die rechtstreeks is 

veroorzaakt door onze fout of nalatigheid, zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die 

derden. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval 

alle vorderingen tegen VOX-ADVOCATEN (BVBA ALEXANDER VAN BRABANT) twee jaar na het einde 

van de betrokken opdracht.  

 

Artikel 6 : Toepasselijk recht 

 

Alle overeenkomsten met VOX-ADVOCATEN (BVBA ALEXANDER VAN BRABANT) worden beheerst door 

het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn 

bevoegd.  


