ALGEMENE VOORWAARDEN
Byvoet & Michiels is een feitelijke vereniging (FV) onder de vorm van een burgerlijke maatschap, met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat,
bemiddelaar en juridisch raadgever. Byvoet & Michiels FV is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0543 330 949. Onze
diensten zijn (op de wettelijk vrijgestelde diensten of tot 0% gebrachte activiteiten na) onderworpen aan een btw-tarief van 21%, ons btw-nummer is BE 0543
330 949.
ARTIKEL 1 - TOEPASSING
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Byvoet & Michiels FV, haar maten (vennoten), advocaten, bemiddelaars en
personeel ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Byvoet & Michiels FV en de cliënt, in welk geval de
algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.
1.2. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet tussen Byvoet & Michiels FV en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien
deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan.
1.3. De cliënt verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem of namens hem verstrekte informatie.
1.4. De cliënt en Byvoet & Michiels FV kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat de cliënt hierdoor zou
ontslaan worden van zijn verplichtingen om de gemaakte kosten te vergoeden.
ARTIKEL 2 - BETALING VAN ERELONEN
2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde erelonen alsmede de provisies te worden betaald uiterlijk
vijftien (15) dagen na de datum van verzending van de provisienota of de ereloonstaat van Byvoet & Michiels FV.
2.2. Facturen zijn te betalen in euro.
2.3. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat of provisie, dient hij deze binnen de vijftien (15) dagen schriftelijk te protesteren.
2.4. Bovenop de kosten en erelonen is vanaf 1 januari 2014 BTW verschuldigd aan een tarief van 21%, behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen.
ARTIKEL 3 - LAATTIJDIGE BETALING
3.1. Ingeval van laattijdige betaling is de private cliënt, na de schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en erelonen en bij
gebreke aan terecht bevonden protest, op het openstaand saldo een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.
De professionele cliënt (bv.: ondernemer, handelaar) is vanaf de ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan de rentevoet voorzien in artikel 5 van de
wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties. Byvoet & Michiels FV zal in geval van laattijdige betaling,
onverminderd haar recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het gerechtelijk wetboek, tevens recht hebben op een
redelijke schadeloosstelling ad 10% van de in te vorderen hoofdsom.
3.2. Indien de cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan Byvoet & Michiels FV haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan op de hoogte
is gesteld, zonder aansprakelijk te zijn voor schade die hierdoor ontstaat.
3.3. Indien is overeengekomen dat het ereloon en de kosten of uitgaven die verschuldigd zijn, door een derde zullen betaald worden, blijft de cliënt zelf
gehouden tot betaling ervan, indien deze derde niet binnen een redelijke termijn betaalt.
ARTIKEL 4 - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
4.1. Byvoet & Michiels FV, haar maten (vennoten), advocaten, bemiddelaars en personeel, alsmede van haar medewerkers gaan ten aanzien van de cliënt een
middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis.
4.2. De Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Byvoet & Michiels FV, haar maten (vennoten), advocaten, bemiddelaars en personeel,
alsmede van haar medewerkers optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met Byvoet & Michiels FV, werd door de Orde van Vlaamse
Balies en /of de Orde van de Hasseltse Balie een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.
4.3. De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van Byvoet & Michiels FV alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, met
betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met Byvoet & Michiels FV zal in ieder geval steeds beperkt blijven tot het bedrag dat
wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Byvoet & Michiels FV.
4.4. De cliënt kan de beroepsaansprakelijkheidspolis op eerste verzoek inzien. Indien de cliënt wenst kan op zijn uitdrukkelijk verzoek voor een specifiek dossier
een bijkomende dekking afgesloten worden.
4.5. Behoudens uitdrukkelijk anders besloten is Byvoet & Michiels FV niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden, op wie zij beroep doet. Byvoet
& Michiels FV heeft het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden in naam en voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Byvoet &
Michiels FV is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4.6. Indien wij gelden voor Uw rekening zouden moeten bewaren, zal dit overeenkomstig de deontologische regels op een derdenrekening worden gestort.
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van deze bedragen, door welke oorzaak ook, met inbegrip van het in gebreke blijven van de bank die de rekening voert.
4.7. Een eventuele beroepsaansprakelijkheid vervalt in ieder geval, indien Byvoet & Michiels FV niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of
omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk werd in kennis gesteld.
4.8. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringspolis mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt
tot een bedrag van € 12.500,00.
4.9. Elk advies, overeenkomst of opdracht die door Byvoet & Michiels FV uitgevoerd wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel
gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Het mag niet gebruikt worden door derden, noch mogen zij er zich op beroepen. De contractuele
verplichtingen van het kantoor Byvoet & Michiels FV en haar leden gelden enkel tegenover de cliënt en strekken zich niet uit tot derden.
ARTIKEL 5 – BEROEPSVERPLICHTINGEN
5.1. Byvoet & Michiels FV oefent een gereglementeerd beroep uit dat onderworpen is aan de deontologische regels van de Orde van Vlaamse Balies
(www.advocaat.be) en /of de Orde van de Hasseltse Balie (Limburg – België). Verdere informaties is bij deze respectievelijke ordes verkrijgbaar.
5.2. Bij betwisting van het aangerekende ereloon en de kosten of uitgaven gelden de verzoenings-, bemiddelings- en arbitrageprocedures bij de bevoegde
Orde.
5.3. Byvoet & Michiels FV dient strikt de regels inzake identificatie van cliënten na te leven in het kader van de wetgeving op de strijd tegen het witwassen en
financiering van terrorisme.
ARTIKEL 6 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE INSTANTIES.
6.1. Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Byvoet & Michiels FV en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voorzover van
toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Advocaten bij de Hasseltse Balie.
6.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Byvoet & Michiels FV en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend
worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg (België) en, voorzover van toepassing, de bevoegde instanties van de Orde
van advocaten bij de Hasseltse Balie (of Limburgse Balie).

