
 

 

Pagina 1 van 6 
 

 

 
 
 

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 
 
 
 

Tussen :  
 
De heer Nicolas Vanspeybrouck, advocaat met kantoor te 8660 DE PANNE.  
 
hierna te noemen de advocaat 
 
en  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 
hierna te noemen de cliënt(en) 
 
 
Wordt het volgende overeengekomen : 
 
 
1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 
 
 .................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
 
 
2. Informatie  
 
De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop 
van de behandeling van de zaak.  
 
De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van 
de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.  
 
U kan ons als volgt bereiken:  
 
 Telefoon:  00 32 58 411 620 
 Fax:   00 32 58 411 820 
 E-mail:  advocaat@nicolas-vanspeybrouck.be 
 
 
 

mailto:advocaat@nicolas-vanspeybrouck.be
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3. Verwerking van persoonsgegevens 
 
 
3.1. De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en 

desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen 
en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin 
begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals 
omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat onder 
punt 1.  

 
De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog 
op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het 
fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, 
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

 
 
3.2. De bescherming van deze gegevens is voor de advocaat een zeer ernstige kwestie en er 

zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 
De advocaat zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen 
te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.  

 
 
3.3. De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn 
toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat 
te richten.  

 
De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van 
een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van 
het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog 
eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze 
aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de 
cliënt. 
 

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te 
rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) 
verzoek(en) gepaard gaat/gaan.  

 

 
 
4. Beroep op derden 
 
4.1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt 

akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke 
opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn 
opdracht. 
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4.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan 

op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de 
advocaat.  

 
 
4.3. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op 

andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de 
cliënt. 

 
 
4.4. De gegevens worden niet verkocht aan derden.   
 
 
 
5. Kosten en ereloon  
 
5.1. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten 

van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon. 
 
 
5.2. De kosten van de advocaat worden als volgt berekend:  
 

• Opening dossier: 50,00 € 

• Dactylo: 10,00 €/p 

• Fotokopie (kleur): 0,50 €/p 

• Fotokopie (z/w): 0,20 €/p  

• Verplaatsingen: 0,50 €/km 

• Griffiebon: 1,50 €/stuk 

• Handelsrapport: 30,00 €/stuk 

• Rijksregister:  2,50 €/opzoeking 

• Beslagregister: 5,00 €/opzoeking  
 
 
 
5.3. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten 

voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare 
instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en 
ereloon. 

 
 
5.4. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. 
 
 Het uurtarief van de advocaat bedraagt 100,00 €/uur.  
 
 De prestaties worden bijgehouden in het computersysteem van de advocaat. 
 
 Het hierboven omschreven ereloon is exclusief BTW. Behalve indien een wet of een ter 

uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) 
voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het 
toepassingsgebied van de BTW valt), zal het ereloon verhoogd worden met de BTW tegen 
het toepasselijke tarief. 



 

 

Pagina 4 van 6 
 

 

 
 
5.5. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de 

zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de 
cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en 
ereloon. Voorschotten zullen, in overeenstemming met randnummer 93 van de circulaire 
AAFisc nr. 47/2013 (E.T. nr. 0124.411) d.d. 20 november 2013, ten belope van 50% geacht 
worden te zien op kosten die buiten de maatstaf van heffing van de BTW doorbelast mogen 
worden. 

 
 In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in 

mindering gebracht. Alsdan zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de 
BTW op de voorgeschoten kosten, conform het bepaalde in randnummer 93, lid 2 van de 
hierboven genoemde circulaire van 20 november 2013. 

 
 Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de advocaat aan de cliënt vragen om een provisie 

te storten in de zin van onderdeel 10 van de administratieve beslissing E.T. 125.682/3 d.d. 
18 april 2014 van de BTW-administratie. Mits aan de vier daarin opgesomde voorwaarden 
is voldaan, zal op dergelijke provisie geen BTW aangerekend worden tot zo lang en in de 
mate dat de provisie niet aangewend wordt door de advocaat om er zijn staat van ereloon 
en kosten geheel of gedeeltelijk mee te voldoen. 

 
 De ereloonstaten worden door de advocaat gefactureerd via de burgerlijke vennootschap: 

bv ovv bvba Advocaat Nicolas Vanspeybrouck, met zetel te 8660 DE PANNE, Markt 10, 
KBO nr. 0807.380.092. 

 
 
5.6. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat 

binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien 
dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn 
bepalen.  

 
 
5.7. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij 

deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. 
 
 
5.8. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon 

en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo, een 
rente t.b.v. 5% verschuldigd vanaf de datum van de aanmaning tot aan de datum van 
algehele betaling.  

 Voorts zal er een schadebeding a rato van 10% verschuldigd zijn. 
 
 
 
6. Derdengelden 
 
6.1. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke 

tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, 
verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van 
de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. 
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6.2. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen 

inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. 
Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan 
het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van 
deze ingehouden bedragen te vorderen. 

 
 Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt 

op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de 
verschuldigde BTW daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan 
de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het 
volledige verschuldigde bedrag aan BTW te voldoen. 

 
 
6.3. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden 

onmiddellijk door aan deze derden.  
 
 
 
7. Aansprakelijkheid 
 
7.1. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 

2.500.000,00 € onder de polis beroepsaansprakelijkheid in eerste rang. De advocaat 
informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze 
overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een 
bijkomende premie.  

 
 
7.2. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de 

vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat 
wordt beperkt tot het bedrag van 2.500.000,00 € waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze 
beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat. 

 
 
 
8. Beëindiging van de overeenkomst 
 
8.1 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan 

schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en 
ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging 
van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. 

 
 
8.2 Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. 
 
 
8.3 De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt 

hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn 
prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt 
om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. 
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9. Toepasselijk recht en territoriale bevoegdheid. 
 
Alleen de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats waar de zetel van de bvba 
Advocaat Nicolas Vanspeybrouck gelegen is, zijn bevoegd om te oordelen over de geschillen die 
ontstaan in uitvoering van deze overeenkomst. 
 
Het Belgisch recht is van toepassing. 
 
Elk van de partijen erkent een door alle partijen getekend exemplaar ontvangen te hebben. 
 
Aldus opgemaakt te De Panne op …………..  in zoveel exemplaren als er partijen zijn met 
onderscheiden belang. 
 
 
 
 
 
Mr. Nicolas Vanspeybrouck De cliënt                     


