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Algemene Voorwaarden 

 

1.  Algemene informatie en toepasselijkheid 

1.1. Bronders Advocaten is een burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is 
gevestigd te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, met ondernemingsnummer 0537.486.995 en met BTW 
nr. BE 537.486.995. 

 Telefoonnummer:   0032 (0)59 56 50 30 

 Faxnummer:  0032 (0)59 80 11 09 

 Email:   info@bronders.be 

 Website:   www.bronders.be 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van de BVBA Bronders 
Advocaten aan haar cliënten en maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de BVBA 
Bronders Advocaten en de cliënt. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van de 
algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De 
overige bedingen blijven onverkort van toepassing.  

 De overeenkomst tussen de BVBA Bronders Advocaten en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat 
de BVBA Bronders Advocaten haar dienstverlening aanvat. 

 De algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door de vennoten, medewerkers en 
personeel van de BVBA Bronders Advocatenkantoor. 

1.3. Alle advocaten van de BVBA Bronders Advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Brugge 
en zijn onderworpen aan: 

- De reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de 
Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op 
www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87 

- De reglementen van de Orde van Advocaten te Brugge, die geraadpleegd kunnen worden op 
www.baliebrugge.be 

1.4. Het advocatenkantoor is een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 
8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende 
eenpersoonsvennootschappen van advocaten. 

  

2. Aansprakelijkheid en verzekering 

 De aansprakelijkheid van de BVBA Bronders Advocaten, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot 
het bedrag van de door haar onderschreven professionele verzekeringspolis binnen de grenzen van haar 
dekking en tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.  

 De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd door middel van een verzekering onderschreven door de Orde 
van Vlaamse Balies, zijnde AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits. De verzekering biedt een 
waarborg van 1.250.000 Euro per schadegeval. De vennoten van de BVBA Bronders Advocaten zijn 
hierboven verzekerd in tweede rang voor een bedrag van 2.500.000 Euro per advocaat en per 
verzekeringsjaar middels de verzekering van de Orde van Vlaamse Balies – Burgerlijke aansprakelijkheid 
van advocaten, 2

e
 rangspolis nr. 99.551.935 bij AG Insurance NV (leidende verzekeraar). 

mailto:info@bronders.be
http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87
http://www.baliebrugge.be/
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 De BVBA Bronders Advocaten en haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen 
van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de dienstverlening, ongeacht of deze derden 
hun erelonen en kosten aan de BVBA Bronders Advocaten, dan wel rechtstreeks aan de cliënt 
aanrekenen. 

 Indien er, om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van deze verzekeringen mocht 
plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van de BVBA Bronders Advocaten, haar vennoten, 
medewerkers en personeel beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de 
door de BVBA Bronders Advocaten verstrekte diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid. 

 

3. Contractspartij van de Cliënt – statuut van de advocaten van BVBA Bronders Advocaten 

3.1. De advocaten verbonden aan de BVBA Bronders Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor 
rekening van BVBA Bronders Advocaten. De BVBA Bronders Advocaten is de enige contractspartij van de 
cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, 
advocaten-stagiairs en aangestelden. De lijst van advocaten die verbonden zijn aan de BVBA Bronders 
Advocaten kan steeds worden teruggevonden op de website van de BVBA Bronders Advocaten: 
'Bronders Advocatenkantoor', www.bronders.be 

3.2. Uitzonderlijk kan een advocaat verbonden aan de BVBA Bronders Advocaten een dossier in eigen 
beheer behandelen. Desgevallend zal de advocaat eigen briefpapier hanteren. Wanneer een advocaat 
verbonden aan de BVBA Bronders Advocaten een dossier in eigen beheer behandelt, is uitsluitend de 
desbetreffende advocaat contractspartij van de cliënt. 

 

4. Voorwerp van de dienstverlening 

4.1. De dienstverlening van de BVBA Bronders Advocaten betreffen inspanningsverbintenissen, tenzij uit de 
aard van de betreffende opdracht zonder enige twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat 
dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.  

4.2. De plaats van de uitvoering van de verbintenissen van de BVBA Bronders Advocaten is op de zetel van 
de vennootschap. 

 

5. Interne taakverdeling 

 De BVBA Bronders Advocaten is een associatie van advocaten waardoor het werk in groep kan worden 
uitgevoerd. Behalve bijzondere andersluidende overeenkomst zal de geraadpleegde advocaat aan één 
of meer andere advocaten, vennoten of medewerkers, medewerking kunnen vragen binnen het kader 
van het beheer van het dossier dat hem door de cliënt werd toevertrouwd. 

 De geraadpleegde advocaat (dossiertitularis) behoudt steeds de supervisie over het dossier. 

 

6. Informatie uitwisseling 

6.1. De cliënt verstrekt aan de BVBA Bronders Advocaten, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als 
tijdens de duur ervan, desgevallend na verzoek van de BVBA Bronders Advocaten, stipt alle correcte 
informatie die vereist is voor de optimale uitvoering van de dienstverlening. BVBA Bronders Advocaten 
is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt 
door de cliënt. 

6.2. De BVBA Bronders Advocaten informeert de cliënt spontaan over de uitvoering van haar dienstverlening 
en over het verloop van de behandeling van het dossier. 

http://www.bronders.be/
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6.3. De BVBA Bronders Advocaten wijst de cliënt er op dat juridische procedures risico's en kosten (naast de 
aan eigen advocaatskosten) met zich meebrengen. In het bijzonder wordt hierbij gewezen op de 
regeling m.b.t. de gerechtskosten, zoals vervat in de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk 
Wetboek en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 ter uitvoering ervan.  

6.4. Indien de BVBA Bronders Advocaten in een dossier de belangen van meerdere cliënten behartigen, mag 
zij ervan uitgaan dat deze cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de 
uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuringen aan ontwerpteksten en het geven van 
goedkeuringen voor bepaalde handelingen. Dit is in het bijzonder zo wanneer de betreffende cliënten 
echtgenoten, samenwonenden, familieleden, zakenpartners, partijen bij een zelfde overeenkomst, 
leden van een zelfde (vennootschaps)orgaan, verbonden vennootschappen, vennootschap en 
achterman zijn.  

 

7. Beroep op derden 

7.1. Indien voor de uitvoering van de dienstverlening het noodzakelijk is dat beroep wordt gedaan op derden 
(gerechtsdeurwaarder, vertaler, advocaten, boekhouders, accountants, revisoren, privé-detectives, 
notarissen, enz.) laat de cliënt de keuze daarvan aan de BVBA Bronders Advocaten, behoudens wanneer 
dit bij de aanvang of tijdens de duur ervan anders schriftelijk is overeengekomen. 

7.2. De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de cliënt, die geacht wordt 
rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De erelonen en kosten van deze derden zijn 
integraal ten laste van de cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de cliënt worden betaald aan 
deze derden. Indien de BVBA Bronders Advocaten deze erelonen en kosten zou hebben voorgeschoten, 
zullen zij worden doorgerekend aan de cliënt. 

 

8. Erelonen en kosten 

8.1. De BVBA Bronders Advocaten zal haar werkzaamheden, kantoorkosten en voorgeschoten kosten 
periodiek (normaal maandelijks of naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen en alleszins op 
de tijdstippen die voorgeschreven zijn door de btw-wetgeving) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. een 
factuur. Bij elke factuur (geen provisiefactuur) wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de in 
rekening gebrachte prestaties (erelonen), kantoorkosten en voorgeschoten kosten aan derden. 

8.2. De BVBA Bronders Advocaten mag bij het aanvatten van de dienstverlening en tijdens de duur ervan 
provisies op erelonen en kosten vragen aan de cliënt d.m.v. een provisiefactuur. De BVBA Bronders 
Advocaten houdt zich het recht voor om pas haar werkzaamheden aan te passen respectievelijk voort te 
zetten of kosten voor te schieten na betaling van de betreffende provisiefactuur. 

8.3. Zeker bij het afsluiten van het dossier wordt een gedetailleerde staat van erelonen en kosten  
overgemaakt. Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) 
erelonen, (2) kantoorkosten en (3) andere kosten.  

8.4. Behoudens wanneer bij de aanvang of tijdens de duur van de dienstverlening anders werd 
overeengekomen worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis 
van de gepresteerde tijdseenheden en volgens de advocaat/advocaten die de werkzaamheden 
heeft/hebben verricht. 

 De tijdseenheid beloopt één zestigste van een uur. Het tarief van een tijdseenheid bedraagt één 
zestigste van het uurtarief. 

 De basisuurtarieven die door de BVBA Bronders Advocaten worden gehanteerd zijn: 

- advocaat-vennoot of senior partner: € 150 tot 225 – exclusief BTW (d.i. € 181,50 tot € 272,25 
inclusief BTW); 
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- advocaat-medewerker of junior partner: € 125 tot 175 – exclusief BTW (d.i. € 151,25 tot € 211,75 

inclusief BTW); 
 

- advocaat-stagiair: € 100 tot € 125 – exclusief BTW  (d.i. € 121 tot € 151,25 inclusief BTW); 
 

- paralegal en administratief medewerker : € 80 exclusief BTW (d.i. € 96,80 inclusief BTW). 

 De BVBA Bronders Advocaten mag het basisuurtarief aanpassen in functie van de aard van de zaak, de 
inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat en het 
dringend karakter van de opdracht.  

 De BVBA Bronders Advocaten heeft het recht om in de maand januari van ieder jaar overeengekomen 
tarieven/vergoedingen te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen van 
de onmiddellijke voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van 
de maand december van één jaar eerder. 

 Ingeval in een zaak een gunstige beslissing wordt uitgesproken en/of de zaak met een gunstig resultaat 
wordt afgehandeld, heeft BVBA Bronders Advocaten het recht om een succesfee in rekening te brengen. 
Deze succesfee kan, naar keuze van BVBA Bronders Advocaten en behoudens specifieke afspraken 
hieromtrent, bestaan in: 

- het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de 
aangerekende of aan te rekenen erelonen voor de gepresteerde diensten; of  
 

- het bijkomend, aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen 
werd – maximaal 20 % bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de 
inzet van de zaak; of 
 

- het bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende bedrag en/of 
de toegekende rechtsplegingsvergoeding. 

8.5. De kantoorkosten omvatten onder meer de kosten van: opening dossier, briefwisseling, aangetekende 
zendingen, kopies, dactylografie en verplaatsingen; deze worden afzonderlijk begroot volgens vaste 
forfaitaire tarieven en kunnen jaarlijks worden aangepast. 

 Louter indicatief bedragen deze vanaf 1 januari 2015 
 Opening dossier :     € 100 exclusief BTW (€ 121 inclusief BTW) 
 Dactylografie en briefwisseling: € 10 exclusief BTW per blz. of brief  ( € 12,1 inclusief BTW) 
 Kopie:    € 0,4 exclusief BTW per kopie (€ 0,48 inclusief BTW) 
 Aantekentaks:   posttarief 
 Verplaatsingskosten:   € 0,4 exclusief BTW per km (€ 0,48 inclusief BTW) 
 

8.6. Kosten die de BVBA Bronders Advocaten heeft voorgeschoten aan derden, zoals gerechtsdeurwaarders, 
griffies, hypotheekkantoren, registratiekosten, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, het 
Rijksregister, het Centraal bestand voor berichten van beslag, officiële en officieuze registers en 
databanken, derde-advocaten, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen, 
parkingkosten en officiële instanties worden onder de post andere kosten afzonderlijk aangerekend op 
basis van de werkelijk gedragen kosten. 

 Op de voorgeschoten kosten, zullen onder de voorwaarden bepaald in de BTW-wetgeving, geen BTW 
worden aangerekend. In geval er BTW zal worden aangerekend zal dit op het netto-bedrag zijn van de 
door de BVBA Bronders Advocaten voorgeschoten kosten. 

8.7. De BVBA Bronders Advocaten kunnen in onderling overleg naar gelang van de zaak (bijvoorbeeld 
incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudige zaken) of in het kader van een 
abonnementsovereenkomst andere formules voor de berekening van de erelonen en de kantoorkosten 
overeenkomen. Deze formules kunnen ondermeer bestaan in: 
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- de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per aanleg; 
 

- de aanrekening van een vast forfaitair bedrag per tijdsperiode dat maandelijks wordt 
gefactureerd. 

8.8. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen de dertig dagen na de 
dagtekening ervan. Indien dit voor een goede dienstverlening noodzakelijk is, kan de BVBA Bronders 
Advocaten, op gemotiveerde wijze een kortere betalingstermijn bepalen. 

 Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst 
schriftelijk protesteren. 

 Indien een factuur niet tijdig wordt betaald, heeft de BVBA Bronders Advocaten, zonder de cliënt 
voorafgaand in gebreke te moeten stellen, (1) het recht om moratoire intresten aan een intrestvoet van 
10% aan te rekenen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling, 
eveneens (2) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het laattijdig betaalde bedrag 
aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke 
rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering noodzakelijk zijn.  

 De BVBA Bronders Advocaten heeft het recht om in geval van laattijdige betaling het recht hetzij om de 
uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen 
integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

 De BVBA Bronders Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van 
haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt. 

 

8.9. Indien de BVBA Bronders Advocaten in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al 
deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op 
deze zaak, en dit ongeacht aan welke cliënt de factuur werd opgemaakt. 

 

8.10. De plaats van betaling is op de zetel van de BVBA Bronders Advocaten. 

 

9. Derdengelden 

9.1. De BVBA Bronders Advocaten stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt of voor 
derden ontvangt op haar rekening derden of op een speciaal daartoe geopende rubriekrekening. 

9.2. De BVBA Bronders Advocaten zal alle voor rekening van de cliënt of van derden ontvangen gelden zo 
snel mogelijk storten aan de cliënt dan wel aan de derde. 

9.3. De BVBA Bronders Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt, de 
sommen inhouden tot dekking van alle niet-betwiste bedragen die de cliënt nog aan haar verschuldigd 
is. De BVBA Bronders Advocaten, zal de cliënt hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.  

 

10. Intellectuele eigendomsrechten 

 Het is de cliënt niet toegestaan om de door de BVBA Bronders Advocaten gemaakte adviezen, nota's, 
contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden in welke vorm, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, 
openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan BVBA 
Bronders Advocaten toegekende opdracht. 
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11. Identificatieplicht 

 De BVBA Bronders Advocaten is onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van gelden en financiering van terrorisme (BS 9 
februari 1993) 

 In het kader van het preventieve luik dienen advocaten bepaalde verdachte transacties te melden en 
een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. 

 Wanneer er bepaalde verdachte feiten worden opgemerkt, dient het kantoor deze informatie over te 
maken aan de Stafhouder, die beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt doorgegeven aan de 
Cel voor Financiële Informatieverwerking. 

 De advocaat is op grond van deze wet eveneens verplicht de identiteit van de cliënt te controleren. 

 

12. Beëindiging van de opdracht 

12.1. Zowel de cliënt als de BVBA Bronders Advocaten kunnen op elk ogenblik de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang en zonder opgave van reden beëindigen. 

 In geval de cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan de BVBA 
Bronders Advocaten de overeenkomst slechts beëindigen mits een opzeggingstermijn van minstens 
twee weken, onverminderd het recht van BVBA Bronders Advocaten haar werkzaamheden in de 
tussentijd te schorsen, moest de cliënt op enige wijze in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen 
ontbinden wegens ernstige wanprestatie.  

 De opzegging moet schriftelijk gebeuren, dan wel schriftelijk worden bevestigd. 

 De cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op datum van de beëindiging van de 
overeenkomst te voldoen evenals, zo een gunstige afwikkeling van het dossier werd verwacht, de 
succesfee. De BVBA Bronders Advocaten maakt de eindfactuur op en bezorgt deze ter betaling aan de 
cliënt. 

 De BVBA Bronders Advocaten bezorgt de cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug of aan de door 
opvolgende advocaat. 

12.2. De BVBA Bronders Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het 
beëindigen van de overeenkomst met cliënt. 

 

13. Archivering 

 De BVBA Bronders Advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit 
vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt worden 
terugbezorgd en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. 

 Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd. De BVBA Bronders Advocaten 
is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit de definitieve vernietiging van het 
dossier na deze periode van vijf jaar, zelfs niet wanneer het dossier nog originele stukken zou hebben 
bevat. 
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14. Wijziging 

14.1. De BVBA Bronders Advocaten behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde 
te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt BVBA Bronders Advocaten de gewijzigde tekst ter kennis van de 
cliënt. Zulks kan via de website van de BVBA Bronders Advocaten. 

14.2. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, 
wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de 
cliënt voor de toekomst. 

 

15. Onduidelijkheid 

 In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene 
voorwaarden primeert de Nederlandse tekst die de enige authentieke is. 

 

16. Toepasselijk Recht – bevoegde Rechter 

16.1. Alle overeenkomsten tussen BVBA Bronders Advocaten en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan 
het Belgisch Recht. 

16.2. Bij voorkeur regelen partijen hun geschillen minnelijk. 

16.3. Indien dit niet mogelijk blijkt en een procedure voor de rechtbank zich opdringt, zal het geschil 
uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-
Vlaanderen, afdeling Brugge. 

 


