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Algemene voorwaarden
We zouden geen advocaten zijn, als we geen algemene voorwaarden zouden voorzien.
Bij ons echter geen kleine lettertjes, maar transparante communicatie van onze algemene/
factuurvoorwaarden, die gebaseerd zijn op het modelcontract opgemaakt door de Orde van Vlaamse
Balies.
Voor aanbestedende overheden conformeren wij ons steeds aan het KB Uitvoering
overheidsopdrachten, dat voor gaat op navolgende voorwaarden (o.a. wat betreft de
betalingstermijn).
Contractpartij/ facturatiegegevens
Bureau Geerts Advocatuur BV
Unitaslaan 49
2100 Antwerpen
BTW: BE0739.840.081
Kantoorrekening: BE15 7370 5132 1430
Bureau Geerts Advocatuur BV is deel van Geerts/ Denayer, groepering van advocaten Johan Geerts
en Toon Denayer1. De groepering gaat geen zelfstandige verbintenissen aan. De cliënt contracteert
met één van de advocaten (of vennootschappen) van de groepering afzonderlijk. Deze offerte gaat uit
van Bureau Geerts Advocatuur BV2.

1

Feitelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.
De BV heeft het handelsfonds overgenomen van de voorgaande eenmanszaak van Mr. Johan Geerts. Alle referenties die
dateren van voor de oprichtingsdatum van de BV werden bijgevolg overgedragen aan de BV.
2

Geerts/ Denayer is een groepering van advocaten Johan Geerts en Toon Denayer, met vestigingen te Antwerpen-Deurne: Unitaslaan 49, 2100
Antwerpen, Antwerpen-Borgerhout: L. Van Berckenlaan 190/6, 2140 Antwerpen, en Leuven: Langestraat 25, 3040 Neerijse. ° Dit dossier
wordt behandeld door Bureau Geerts Advocatuur BV: maatschappelijke zetel: Unitaslaan 49, 2100 Antwerpen; KBO: 0739.840.081; RPR
Antwerpen.

OPTIMA-ADVOCATEN
netwerk

Betalingsvoorwaarden
De voorschotten (provisies) en de staat van kosten en ereloon (factuur) zijn betaalbaar binnen 15
dagen na facturatiedatum. Het kantoor kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is,
een kortere betalingstermijn bepalen.
Elke ereloonstaat (factuur) bevat een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de ereloonstaat moet hij deze
binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.
Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de ereloonstaat en bij gebrek aan terecht bevonden
protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan een rentevoet van 8%
vanaf de datum van de aanmaning en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het te betalen
bedrag.
Bij toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten,
betalingstermijnen-en regels van het KB Uitvoering.

conformeren

wij

ons

aan

de

Beëindigen van de samenwerking
Beide partijen kunnen op elk moment de samenwerking beëindigen. In dat geval wordt een
ereloonstaat (factuur) opgemaakt voor de tot dan toe geleverde prestaties.
Een (eerste) consultatie, zonder verder gevolg, zal eveneens gefactureerd worden aan uurtarief.
Het kantoor kan geen schadevergoeding vorderen.
Aansprakelijkheid
Bureau Geerts Advocatuur BV en de advocaten van het kantoor zijn verzekerd voor hun
beroepsaansprakelijkheid via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’
afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies (OVB), bij Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk &
Benefits met polisnummer LXX034899.
De aansprakelijkheid van de vennootschap en de advocaten van het kantoor blijft beperkt tot de
bedragen die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar worden uitbetaald en waarvoor dekking
wordt verleend.
Deontologie en klachten
De advocaten van het kantoor zijn onderworpen aan de deontologische regels van de Orde van
Vlaamse Balies (OVB) en de balie Provincie Antwerpen. U kan deze terugvinden op advocaat.be en
op balieantwerpen.be.
In geval van klachten kan u contact opnemen met de balie Provincie Antwerpen. Consumenten
kunnen beroep doen op Ligeca, de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur.
Toepasselijk recht en geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht.
Geschillen behoren tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, zonder afbreuk te doen aan bevoegde instanties bij de Orde van Vlaamse balies of de
balie provincie Antwerpen.
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