Algemene voorwaarden

Artikel 1 - ALGEMEEN
1.1. Huidige Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, aanbiedingen van en overeenkomsten tussen STARKS
BV, met maatschappelijke zetel te 9040 GENT, Striemenbergstraat 15, ondernemingsnummer 0746.693.033, RPR
Gent, Afdeling Gent (“STARKS”) en haar cliënten. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen ons
slechts tegenstelbaar zijn mits een schriftelijke bevestiging van onzentwege. Zelfs in dat geval blijven huidige Algemene
Voorwaarden van kracht voor al de punten van dewelke niet uitdrukkelijk werd afgeweken.
1.2. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en dit in overeenstemming met de
wijzigingen in onze handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden
treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de cliënt.
1.3. De Algemene Voorwaarden worden aan de cliënt vóór de start van de dienstverlening overgemaakt. Door het ingaan op het
voorstel van STARKS bevestigt de cliënt voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en
deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2 - VOORWERP VAN DE DIENSTVERLENING
STARKS wordt door de cliënt geconsulteerd om de volgende diensten te leveren (Diensten):
•
het verlenen van een advies;
•
het opstellen of redigeren van overeenkomsten;
•
het verlenen van bijstand bij een bemiddeling of onderhandeling;
•
het voeren van een gerechtelijke procedure

Artikel 3 - INFORMATIE
STARKS 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 STARKS, alle nuttige informatie
door aan STARKS.

Artikel 4 - BEROEP OP DERDEN
4.1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat STARKS, onder de
verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere (al dan niet Belgische)
advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.
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 STARKS.
4.3. STARKS doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen,
deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.
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Artikel 5 - ERELONEN EN KOSTEN
5.1. De staat van erelonen en kosten van STARKS kan vier elementen bevatten: het ereloon zelf, de kantoor- en
administratiekosten van STARKS, de kosten van derden en de gerechtskosten en uitgaven.
5.2. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die STARKS heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de griffie,
vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van erelonen en kosten
en worden zo doorgerekend aan cliënt. De gerechtsdeurwaarderskosten worden door deze rechtstreeks aangerekend aan
cliënt.
5.3. Het ereloon is de vergoeding voor de door STARKS geleverde Diensten. De geleverde prestaties worden aangerekend
ofwel in regie (op basis van het overeengekomen uurtarief) ofwel forfaitair. In bepaalde gevallen kan er een bijkomende
vergoeding worden afgesproken in functie van de bereikte resultaten (“succes fee”).
5.4. Boven op de verschuldigde erelonen worden kantoor- en administratiekosten aangerekend. De berekening daarvan gebeurt
op basis van het in de bijzondere voorwaarden bepaald percentage van de erelonen.
De eventuele door STARKS gemaakte reiskosten in het kader van een dossier worden aan de werkelijke tarieven doorgerekend
aan cliënt.
5.5. STARKS vraagt voor de aanvang van het verlenen van de Diensten en lopende de behandeling van het dossier één of
meerdere voorschotten (via een provisiefactuur). Een voorschot is het forfaitaire bedrag dat de cliënt betaalt aan STARKS,
voorafgaand aan de eindstaat (eindfactuur). In de eindstaat van erelonen en kosten worden de voorschotten op het totale
bedrag in mindering gebracht.
5.6. Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel binnen een termijn van 8 dagen na datum factuur. Bij nietbetaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest
betaald moeten worden tegen een rentevoet van 10% per jaar.
Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde bedragen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met
een minimum van 125 euro, onverminderd ons recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de werkelijk
geleden schade.
De overschrijding van een betalingstermijn, alsook elke ernstige aantasting van welke aard ook van de kredietwaardigheid
van de cliënt, brengt met zich mee de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan
ook, en stopzetting van verdere levering.

Artikel 6 - DERDENGELDEN
6.1. STARKS stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien
STARKS 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.
6.2. STARKS mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van zijn
openstaande facturen. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht
van de cliënt om de ereloonstaten van STARKS te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
6.3. STARKS stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.
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Artikel 7 - AANSPRAKELIJKHEID
7.1. Elke advocaat die deel uitmaken van STARKS is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van
2.500.000,00 EUR. STARKS 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 advocaten van STARKS voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de
schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de betrokken advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor deze
advocaat is verzekerd.

Artikel 8 - BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de betrokken advocaat bij STARKS daarvan schriftelijk op
de hoogte te brengen. STARKS maakt zijn eindfactuur over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de
beëindiging van de overeenkomst. STARKS kan geen schadevergoeding wegens de beëindiging vragen.
8.2. Op eerste verzoek zal STARKS aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.
8.3. STARKS 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 STARKS rekening te houden met de mogelijkheid voor de
cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

Artikel 9 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle intellectuele rechten die tijdens de uitvoering van de Diensten ontstaan, zijn de eigendom van STARKS. Behoudens
uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteurs.

Artikel 10 - INFORMATIE IN HET KADER VAN DE DIENSTENWET 1
STARKS BV is advocatenassociatie onder de vorm van een besloten vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
(BV) naar Belgisch recht.
De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent.
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is in eerste rang verzekerd bij Amlin Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits en
biedt een waarborg van 2.500.000 EUR per schadegeval.
De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse
balies (www.advocaat.be).
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Artikel 11 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
11.1. Het Belgisch recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag en de regels van het internationaal privaatrecht, is van
toepassing.
11.2. Partijen zullen in eerste instantie proberen om hun geschillen in der minne te regelen. Is er geen minnelijke regeling
mogelijk, zal elke betwisting vallen onder Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van
Gent met afdeling te Gent, of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van STARKS, tenzij de wet dwingend een andere
rechtbank voorschrijft. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding.
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