Algemene voorwaarden en wettelijke informatie
1.

Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar te De Pinte.
Bij gebreke aan betaling uiterlijk 10 dagen na factuurdatum zijn wij van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een moratoire interest van 8% te
rekenen vanaf de factuurdatum tot de dag der algehele betaling, meer een
schadevergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag met een minimum van
125,00 EUR.
Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing op de bedragen die wij aan U zouden
verschuldigd zijn.
Betalingen worden eerst aangerekend op kosten, vervolgens op interesten en tenslotte
op hoofdsom in toepassing van art. 1254 B.W.
2.

Beroepsaansprakelijkheid

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt dan wel op
enige andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de Burg.
BVBA DE VLEESCHAUWER & CARNEWAL Advocaten aansprakelijk is, zal die
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de afgesloten
algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met uitsluiting van het eigen
risico dat de betrokken vennootschap in verband met die verzekering draagt.
Voormelde uitdrukkelijke beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet enkel voor de
Burg. BVBA DE VLEESCHAUWER & CARNEWAL Advocaten, maar ook voor haar
aandeelhouder(s), bestuurders of zaakvoerders, vennoten of partners, advocaten,
stagiairs en medewerkers met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van hun
samenwerking met de Burg. BVBA DE VLEESCHAUWER & CARNEWAL
Advocaten.
Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien de cliënt niet binnen de negentig
(90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij hem of haar bekend
waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, de Burg. BVBA DE VLEESCHAUWER
& CARNEWAL Advocaten schriftelijk en uitdrukkelijk in gebreke stelt.
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In elk geval vervalt iedere aanspraak tot
schadevergoeding welke niet binnen één (1) jaar en negentig (90) dagen nadat de feiten
waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend
konden zijn, bij de bevoegde instantie aanhangig werd gemaakt.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt (bv. faillissement verzekeraar
/uitsluiting verzekeringsdekking), wordt de aansprakelijkheid van de Burg. BVBA DE
VLEESCHAUWER & CARNEWAL Advocaten beperkt tot driemaal het door de Burg.
BVBA DE VLEESCHAUWER & CARNEWAL Advocaten in het desbetreffende
kalenderjaar voorafgaand aan de ingebrekestelling in de desbetreffende zaak of opdracht
aan de cliënt in rekening gebrachte bedrag aan erelonen en dit beperkt tot een maximum
van 2.500,00 EUR.

3.

Wet ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme (W.
11.01.1993)

In toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en het
Reglement uitgevaardigd door de Orde der Vlaamse balies hebben wij de Plicht tot uw
identificatie en eventuele actualisatie, waakzaamheid en melding van verdachte
transacties en bewaring van deze gegevens gedurende vijf jaar na de beëindiging van de
zakelijke relatie
of na de uitvoering van de verrichting.
In navolging van deze verplichtingen dienen wij u te verzoeken om uw bij wet opgelegde
verplichte medewerking en ons binnen de 14 dagen te laten geworden:
a. Indien u een natuurlijk persoon bent:
- kopij van uw identiteitskaart/ inschrijving in vreemdelingen register;
b. Indien u een rechtspersoon of ander samenwerkende vereniging bent:
- uittreksel KBO met uw getrouwheidsverklaring;
- recentste versie van uw gepubliceerde statuten;
- gepubliceerde lijst van de bestuurders en hun
vertegenwoordigingsbevoegdheden;
- indien buitenlands gelijkwaardige bewijsstukken vertaald naar onze
landstalen of Engels.
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c. dezelfde gegevens voor uw lasthebbers en/of
uiteindelijke begunstigden.

4.

Dienstenwet

Advocaten vallen onder het toepassingsgebied van de Dienstenwet van 26.03.2010.
Deze Wet legt enkele informatieverplichtingen op waaraan de advocaten moeten
voldoen.
Deze verplichte informatie is terug te vinden in de wachtkamer van het kantoor onder
de map “Dienstenwet”.
Voor zover u kopie wenst van het desbetreffend document wordt dit U op Uw eerste
verzoek overgemaakt.
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