
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. TOEPASSINGSGEBIED 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die advocaat Gust Detienne 
(hierna verkort ‘GD’) aan zijn cliënten levert. Telkens een cliënt beroep doet op de diensten van 
GD, wordt hij/zij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te 
aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen 
enkel van toepassing zijn mits de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan 
door GD. Behoudens publicatie of mededeling uitgaande van GD, onder welke vorm dan ook, 
zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties 
tussen partijen. Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of op deze algemene voorwaarden 
moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door GD worden aanvaard. 

 

2. TERMIJN 

GD verbindt zich ertoe zijn prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van 
specifiek afgesproken termijnen, verbindt GD zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om 
deze termijnen na te komen. GD is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van 
termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht. 

 

3. VERTROUWELIJKHEID 

GD is onderworpen aan het beroepsgeheim. De overdracht van brieven, adviezen, 
procedurestukken … door GD aan zijn cliënten gebeurt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de 
cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de 
inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande 
toestemming van GD. 

 

4. INTELLECTUELE EIGENDOM 

De adviezen, opinies, schriftelijke stukken … uitgaande van GD zijn beschermd door 
intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden 
zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming. Voormelde documenten 
zijn eigen aan specifieke situaties en cliënten, en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd 
of toegepast worden op andere situaties of personen zonder een nieuwe analyse door GD. 

 

5. SCHADE 

Voor wat betreft elke materiële schade of immateriële schade (zoals morele schade, verlies van 
cliënteel of van productie, tijdverlies, verlies van gegevens of van commerciële opportuniteiten 
…) die de cliënt zou lijden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van GD of 



 
 

van de advocaten die voor rekening van GD werken, beperkt tot het bedrag van de dekking van 
de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van GD (het bedrag dat van geval tot geval 
toepasselijk is, wordt op eerste aanvraag van de cliënt door GD meegedeeld).  

De cliënt vrijwaart GD alsmede alle advocaten die voor rekening van GD werken, voor elke 
aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door GD voor rekening 
van de cliënt, tenzij in geval van fout vanwege GD. 

 

6. FACTURATIE 

Tenzij andersluidende overeenkomst tussen GD en de cliënt, factureert GD zijn prestaties en 
kosten aan gebruikelijke tarieven die van tijd tot tijd aan de evolutie van de marktprijzen worden 
aangepast, zonder dat GD van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken. GD 
behoudt zich het recht een voorschot (provisie) te vragen voorafgaandelijk aan de levering van 
de diensten. 

 

7. BETALING 

De verzoeken tot betaling van GD zijn contant betaalbaar binnen een termijn van acht dagen, 
zonder korting, op de zetel van GD of op de bankrekening die op het verzoek tot betaling staat 
vermeld. Bij gebreke aan betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 
2002, te rekenen vanaf de datum van het verzoek tot betaling, alsmede een bijkomende 
vergoeding (welke 10% van het gevraagde bedrag en minstens 125,00 € bedraagt). Betalings- of 
wisselbriefkosten zijn voor rekening van de cliënt. Elk protest met betrekking tot een verzoek tot 
betaling moet aan GD gericht worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na 
verzending van het verzoek tot betaling. Bij gebreke waarvan het verzoek tot betaling 
onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn. Bij wanbetaling kan advocaat Gust Detienne zijn 
dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

 

8. GEWIJZIGDE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die 
de uitvoering van de overeenkomst door GD moeilijker of kostelijker maakt, is GD gerechtigd 
om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om zijn verplichtingen in verhouding 
daarmee aan te passen. 

 

9. OVEREENKOMST TUSSEN CLIËNT EN GD 

Indien een cliënt een overeenkomst aangaat met GD, heeft GD de mogelijkheid om bepaalde 
specifieke opdrachten toe te wijzen en uit te besteden aan andere advocaten. 

 



 
 

10. RECHTSBEVOEGDHEID 

Bij geschillen is enkel het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun 
eventuele geschillen minnelijk of via bemiddeling te regelen. De rechtbanken van Leuven zijn 
exclusief bevoegd in geval van betwisting,  

met die uitzondering dat GD tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de 
rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt. 

 

11. NIETIGHEID 

Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene 
voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de 
geldigheid van de overige bepalingen. 

 


