
 AFADILIUS ADVOCATENKANTOOR 

Belgiëlei 15b bus 10  B-2018 Antwerpen  Tel +32 3 285 96 12  advocaat@afadilius.be  KBO BE 0816.658.539  

Algemene voorwaarden 

 

1/ Toepassing. 

Afadilius Advocatenkantoor doet er alles aan om aan haar 

cliënten een optimale en vertrouwde dienstverlening te 

leveren onder de huidige algemene voorwaarden, tenzij 

partijen hiervan schriftelijk afwijken.  

De overeenkomst tussen Afadilius Advocatenkantoor en 

cliënt(e) komt tot stand op het ogenblik dat de advocaat zijn 

werkzaamheden aanvangt. 

De cliënt(e) verbindt er zich toe stipt alle gegevens en 

informatie, vergezeld met eventuele stukken, die vereist zijn 

om de optimale uitvoering van de werkzaamheden mogelijk 

te maken, aan Afadilius Advocatenkantoor te verstrekken. 

Afadilius Advocatenkantoor staat niet in en is niet 

aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige en 

onvertrouwelijke informatie verstrekt door de cliënt(e)n. 

Afadilius Advocatenkantoor kan beroep doen op derden 

indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

werkzaamheden en dit in het belang van de cliënt.  

2/ Administratieve kosten, voorschotten (provisies) en 

ereloon. 

Bovenop het bedrag van de erelonen zal Afadilius de kosten 

die zij dient te maken in het kader van een dossier dat haar 

wordt toevertrouwd verhalen.  

Het betreft met name, zonder exhaustief te willen zijn :  

en zoals daar 

zijn: kosten voor de opening van het dossier, kosten voor de 

dactylografie, kopiekosten, kosten voor verplaatsing, ... Deze 

kunnen op een gedetailleerde manier per kostpost worden 

aangerekend en/of op forfaitaire wijze  

voor de cliënt, onder meer : rolrechten, 

gerechtsdeurwaarders, medewerkers/vervangers, 

registratierechten, griffierechten, vertaalkosten, ...  

Afadilius Advocatenkantoor zal haar werkzaamheden, 

administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek 

(normaal per twee maanden of naarmate de 

werkzaamheden in een dossier vorderen) worden 

gefactureerd aan Cliënt(e), hetzij d.m.v. een provisienota, 

hetzij d.m.v. een staat van erelonen en onkosten. 

Tenzij afwijkend overeengekomen worden de verrichte 

werkzaamheden aangerekend op basis van de gepresteerde 

tijdseenheid volgens basisuurtarief van 125,00 €. 

3/ Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van Afadilius Advocatenkantoor is 

beperkt tot het bedrag van haar 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

4/ Betalingstermijnen. 

Alle facturen, ongeacht onderdeel of voorwerp, zijn integraal 

te betalen, op het kantoor van Afadilius, binnen de tien 

kalenderdagen vanaf de datum vermeld op de factuur.  

Alle facturen en ereloonnota’s (excl. 21% BTW), ongeacht 

onderdeel of voorwerp, zijn integraal en onmiddellijk 

betaalbaar op het kantoor van Afadilius, binnen de tien 

kalenderdagen vanaf de datum vermeld op de factuur. 

Bij niet betaling zal van rechtswege en zonder enige 

ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 

% op jaarbasis. Op het onbetaalde saldo zal daarenboven een 

forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn, met 

een minimum van € 150,00.  

Bij gedeeltelijke betalingen zal de factuur verhoogd worden 

met 15 € per gespreide betaling.  

5/ Schorsing van de werkzaamheden bij gebreke aan 

betaling op vervaldag 

Voor geval van niet integrale betaling van de factuur op de 

vervaldag zal de advocaat niet gehouden zijn verdere 

diensten te verlenen volgens welke overeenkomst ook, 

vooraleer de vervallen nota's en ereloonstaten integraal 

worden vereffend, en daarbij zal de advocaat niet 

aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de schade die 

daardoor mogelijks ontstaat. 

Bij gevolg zal de advocaat gerechtigd zijn de exceptie van niet 

uitvoering in te roepen en elke tussenkomst in een bepaald 

dossier op te schorten.  

6/ Aanvaarding van de factuur.  

Alle facturen zullen geacht worden aanvaard te zijn zonder 

enig voorbehoud behoudens protest door middel van 

aangetekend schrijven binnen de tien kalenderdagen vanaf 

de datum vermeld op de factuur.  

8/ Hoofdelijkheid. 

Indien een factuur gericht wordt aan verschillende personen, 

zullen elk van deze personen hoofdelijk, solidair, de éne bij 

gebreke aan de andere, gehouden zijn voor de totaliteit van 

het bedrag. 

9/ Bevoegdheid 

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van 

Antwerpen bevoegd. 

Voor Akkoord: 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:advocaat@afadilius.be

