ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

1. Opdracht

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (hierna genoemd : de
“Opdracht”) met B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS (hierna genoemd : de
"Vennootschap"). De toepassing van de eventuele voorwaarden van de cliënt (hierna genoemd : de
“Cliënt”) is uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien de Cliënt een Consument is. Voor de
toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder “Consument” begrepen iedere natuurlijke
persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
vallen.

1.2. De Vennootschap spant zich ervoor in de Opdracht met de nodige professionaliteit uit te voeren.
De meest efficiënte werking wordt bereikt door met de Cliënt samen te werken als in een team. De
Vennootschap gaat ervan uit dat alle door de Cliënt verstrekte informatie volledig en juist is en dat
hierop mag worden vertrouwd.

1.3. De Opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door de Vennootschap. Enkel de Vennootschap is
aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering ervan, zelfs indien de Cliënt de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend - heeft gegeven met het oog op uitvoering ervan door een bepaalde
advocaat of aangestelde van de Vennootschap.

De Cliënt aanvaardt dat de advocaten en aangestelden van de Vennootschap persoonlijk geen
verbintenissen aangaan ten aanzien van de Cliënt. De Cliënt aanvaardt om met betrekking tot de
Opdracht geen aansprakelijkheidsvorderingen of andere vorderingen in te stellen tegen enige
advocaten en

aangestelden

van

de

Vennootschap

(inclusief

voormalige

advocaten

en/of

aangestelden, alsook hun erfgenamen) en doet hiervan onherroepelijk afstand.

Onverminderd het voorgaande, zijn deze algemene voorwaarden niet alleen van toepassing ten
aanzien en ten gunste van de Vennootschap, maar ook ten aanzien en ten gunste van alle advocaten
en aangestelden van de Vennootschap, inclusief voormalige advocaten en/of aangestelden, alsook
hun erfgenamen.

1.4. Iedere Opdracht wordt aanvaard en komt tot stand op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap.

2. Erelonen en kosten

2.1. Het ereloon, de kosten van de Vennootschap en de gerechtskosten en uitgaven worden door de
Vennootschap per zaak van de Cliënt afzonderlijk aangerekend.

2.2. Het ereloon is de vergoeding voor de door de Vennootschap geleverde diensten.

Het ereloon wordt berekend op basis van uurtarieven (die periodiek door de Vennootschap worden
herzien en van toepassing zijn vanaf de datum van wijziging) met dien verstande dat, indien een voor
de Cliënt gunstig resultaat wordt behaald (vb. door de Cliënt gevorderde gelden worden effectief
geïnd; een tegen de Cliënt ingestelde vordering tot betaling van gelden wordt geheel of gedeeltelijk
afgewezen; door de Cliënt wordt een voordeel bekomen dat een financiële waarde heeft; enz.) als
volgt een succesvergoeding wordt aangerekend in functie van de financiële waarde van het behaalde
resultaat.

Gedurende de behandeling van de zaak wordt het ereloon per uur aan het uurtarief aangerekend.

Indien een voor de Cliënt gunstig resultaat wordt behaald, dan wordt het hoogste aangerekend van
enerzijds het aan uurtarief berekende ereloon en anderzijds een op het door de cliënt verworven
financieel voordeel berekend procentueel ereloon.

Dit betekent samengevat dat gedurende de behandeling van de zaak het ereloon aan uurtarief wordt
aangerekend en dat indien bij de afsluiting van de zaak of naarmate het financiële voordeel wordt
verworven, blijkt dat het procentuele ereloon een hoger ereloon geeft, het procentuele ereloon wordt
aangerekend met aftrek van wat reeds eerder tegen het uurtarief is aangerekend.

De Cliënt kan te allen tijde een overzicht vragen van de desbetreffende op een gegeven ogenblik
geldende tarieven.

2.3. De kosten van de Vennootschap worden op forfaitaire basis vastgesteld en aangerekend. De
Cliënt kan te allen tijde een overzicht vragen van de desbetreffende op een gegeven ogenblik
geldende tarieven.

2.4. De erelonen en de kosten van de Vennootschap omvatten geen gerechtskosten of uitgaven.

De gerechtskosten en uitgaven zijn kosten die de Vennootschap heeft moeten voorschieten aan
derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.
De Vennootschap laat de betrokken uitgaven door de betrokken derden in principe – indien dit
praktisch op een efficiënte wijze mogelijk is – rechtstreeks aan de Cliënt aanrekenen.

Indien ze door de betrokken derden niet rechtstreeks aan de Cliënt maar aan de Vennootschap zijn
aangerekend, worden ze door de Vennootschap tegen kostprijs aan de Cliënt doorgerekend.

2.5. Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan BTW. Alle tarieven dienen
dan ook te worden verhoogd met 21% BTW.

2.6. De Cliënt ontvangt gedurende de behandeling van een zaak periodiek (indien mogelijk
maandelijks) facturen of staten met de erelonen en de kosten van de Vennootschap alsmede met de
gerechtskosten en uitgaven die door de Cliënt aan de Vennootschap verschuldigd zijn voor de
afgelopen periode.
Daarnaast kan de Vennootschap voor de aanvang van de Opdracht en lopende de behandeling van
de zaak één of meerdere voorschotten vragen, die naderhand worden verrekend.

2.7. De Cliënt is ertoe gehouden de facturen of staten van de Vennootschap onmiddellijk bij ontvangst
te controleren.

Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding, wordt de Cliënt onweerlegbaar geacht
een factuur of staat van de Vennootschap aanvaard te hebben indien hij geen gemotiveerd schriftelijk
protest heeft geuit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur of staat.

Behoudens tegenbewijs zal elke factuur of staat geacht worden ontvangen te zijn door de Cliënt de
derde werkdag na de datum van de factuur of staat.

3. Afspraken inzake betaling

3.1. Facturen of staten van de Vennootschap zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na hun datum.
De Vennootschap kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een
kortere betalingstermijn bepalen.

Alle betalingen moeten worden gedaan op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

3.2. Vanaf de vervaldag van de factuur of staat is de Cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling verwijlinterest gelijk aan de intrestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire
schadevergoeding van 10% op het achterstallig bedrag met een minimum van 40 EUR, verschuldigd.

Indien de Cliënt een Consument is, heeft hij recht op een gelijkwaardige vergoeding indien de
Vennootschap in gebreke blijft haar betalingsverbintenissen aan de Cliënt te voldoen.

3.3. Bij betalingsachterstal heeft de Vennootschap het recht de (verdere) uitvoering van de Opdracht
zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen, ook als de wanbetaling een andere Opdracht of
zelfs een andere contractuele relatie met de Cliënt betreft.

3.4. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur of staat op de voorziene
vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen of staten, van rechtswege en
onmiddellijk opeisbaar.

4. Derdengelden

4.1. De Vennootschap stort alle voor de Cliënt bestemde bedragen die zij op haar derdenrekening
ontvangt onmiddellijk door aan de Cliënt. De Vennootschap mag op de bedragen die zij ontvangt voor
rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de door de

Cliënt nog niet betaalde

facturen, staten of voorschotten. De Vennootschap brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

4.2. In geen geval is de Vennootschap aansprakelijk ten opzichte van de Cliënt in geval derdengelden
verloren gaan of niet kunnen worden verhandeld omdat de financiële instelling waar de
derdenrekening wordt aangehouden failliet gaat, tot een gerechtelijke reorganisatie wordt toegelaten,
wordt ontbonden of vereffend, nalatig is en/of handelingen stelt die een nadelige invloed kunnen
hebben ten aanzien van de Cliënt.

5. Beroep op derden

De Vennootschap mag voor de uitvoering van de Opdracht beroep doen op derden (waaronder
gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen of deskundigen) en zal bij de selectie van deze derden de
nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen.

De Vennootschap is evenwel niet aansprakelijk voor

fouten, zware fouten of zelfs opzettelijke fouten die door deze derden worden begaan.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van de Vennootschap voor schade, verlies, kosten en andere nadelen
veroorzaakt door fouten van de Vennootschap en/of van haar advocaten en aangestelden en andere
uitvoeringsagenten is beperkt tot het bedrag dat gedekt is door de verzekering voor “Burgerlijke
beroepsaansprakelijkheid van advocaten” die bij polis LXX034899 door de Orde van Vlaamse Balies is
afgesloten met AMLIN EUROPE NV (Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, leidende verzekeraar en
medeverzekeraar voor een aandeel van 70%), ZURICH INSURANCE PLC, BELGIUM BRANCH (Avenue
Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel, medeverzekeraar voor een aandeel van 25%) en KBC
VERZEKERINGEN NV (Professor R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, medeverzekeraar voor een
aandeel van 5%).

De tekst van deze verzekeringspolis is integraal gepubliceerd op de website www.ordeexpress.be van de
Orde van Vlaamse Balies en kan aldaar worden geraadpleegd door het aanklikken van de hierna
volgende link http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/polis%20BA%20Amlin.pdf .

De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd
in de hele wereld, voor activiteiten die de Vennootschap en haar advocaten uitvoeren vanuit hun in België
gevestigde kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de Vennootschap en haar advocaten
ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Voor schade, verlies, kosten en andere nadelen die niet gedekt zijn door deze verzekeringsovereenkomst
is de Vennootschap niet aansprakelijk indien deze is/zijn veroorzaakt door fouten of zware fouten van de
Vennootschap of haar advocaten noch indien deze is/zijn veroorzaakt door fouten, zware fouten of
opzettelijke fouten van haar aangestelden en uitvoeringsagenten.

6.2. De voormelde beperking respectievelijk uitsluiting van aansprakelijkheid gelden zowel ten aanzien
van Cliënten die Consument zijn, als ten aanzien van Cliënten die geen Consument zijn.

Echter, ten aanzien van Cliënten die Consument zijn, gelden de voormelde beperking respectievelijk
uitsluiting van aansprakelijk niet wanneer de betrokken fout het niet-uitvoeren betreft van een verbintenis
die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt in de zin van artikel XIV.50-13° van
het Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht.

6.3. Elke vordering tegen de Vennootschap moet op straffe van verval in rechte worden ingesteld
binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf de dag waarop de omstandigheid die aanleiding
geeft of kan geven tot aansprakelijkheid door de Cliënt wordt ontdekt, of redelijkerwijs kon worden
ontdekt worden.

6.4. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval alle
vorderingen tegen de Vennootschap twee jaar na het einde van de betrokken Opdracht.

6.5. De Cliënt zal de Vennootschap en haar advocaten en aangestelden vrijwaren tegen alle
aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de Opdracht.

6.6. De Cliënt aanvaardt dat de advocaten en aangestelden van de Vennootschap uitsluitend in naam
en voor rekening van de Vennootschap handelen en persoonlijk geen enkele verbintenis aangaan ten
aanzien van de Cliënt. De Cliënt aanvaardt om met betrekking tot de Opdracht geen
aansprakelijkheidsvorderingen of andere vorderingen in te stellen tegen enige advocaten of
aangestelden van de Vennootschap (noch tegen enige voormalige advocaten en/of aangestelden,
noch tegen hun erfgenamen) en doet hiervan onherroepelijk afstand.

Onverminderd het voorgaande, gelden de hierboven gestipuleerde beperking respectievelijk uitsluiting
van aansprakelijkheid en termijnen niet alleen ten aanzien en ten gunste van de Vennootschap, maar
ook ten aanzien en ten gunste van elke advocaat en elke aangestelde van de Vennootschap, inclusief
voormalige advocaten en aangestelden, alsook hun erfgenamen.

7. Beëindiging van de samenwerking

De Cliënt en de Vennootschap kunnen op elk ogenblik de Opdracht eenzijdig beëindigen door de
andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

De Vennootschap maakt alsdan zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de Cliënt, rekening
houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de Opdracht.

De Cliënt of de Vennootschap kunnen van elkaar geen schadevergoeding (zoals bijvoorbeeld
vergoeding voor de gederfde inkomsten voor latere diensten) vragen wegens de beëindiging van de
Opdracht, tenzij wanneer de overeenkomst door de andere partij werd beëindigd met misbruik van
recht of indien hij daarbij het beginsel schendt dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden
uitgevoerd.

Bij beëindiging van de Opdracht zal de Vennootschap aan de Cliënt op diens eerste verzoek de
stukken van het dossier terugbezorgen.

8. Algemeen

8.1. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden
heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die
onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen
worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke
bedoeling.

8.2. Alle (resultaten van de) werkzaamheden in het kader van de Opdracht blijven te allen tijde
exclusief eigendom van de Vennootschap en mogen door de Cliënt niet aan derden worden
overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daarop niet mogen beroepen noch enige aanspraken
kunnen laten gelden ten aanzien van de Vennootschap.

8.3. De Cliënt-rechtspersoon zal de bepalingen van deze voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn
bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige
medewerkers zodat zij evenzeer hierdoor gebonden zijn.

8.4. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

9. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

Iedere Opdracht wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden
dat via het internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel).

In geval van betwisting, hebben uitsluitend de Belgische rechters rechtsmacht en bevoegdheid om over
de betrokken vorderingen te oordelen. In geen enkel geval heeft een rechter van een andere land dan
België rechtsmacht en bevoegdheid om over de betrokken vorderingen te oordelen.

