VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING
Dienstverlener:
BVBA Wim Decloedt, BTW/KBO 0479.330.646. Zaakvoerder Dhr. Wim Decloedt.
Commerciële benaming: Delta Advocaten.
Contactgegevens:
Kunstlaan 1 bus 3, 1210 Brussel, T +32 2 226 02 80, F +32 2 226 02 69, E info@delta-law.be.
Beroepsaansprakelijkheid:
• Beperkt tot het limietbedrag van de verzekering beroepsaansprakelijkheid.
• Verzekerd bij Amlin Europe NV (Amstelveen, Nederland – HR 33055009), met dekking in alle
landen van de wereld (met uitsluiting van eisen ingesteld in de VS of Canada, of onder de
wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada), beperkt tot een bedrag van 2.500.000
EUR.
Kosten en ereloon:
• Verrichte prestaties worden aangerekend per gepresteerd uur, tegen een uurtarief vastgelegd
door de advocaat, verhoogd met 5% administratiekosten, met eventuele dossierspecifieke
kosten, en (indien van toepassing) met de BTW. Bij uitzonderlijke resultaten kan daarenboven
een success fee worden aangerekend.
• Betaling zonder voorbehoud van een factuur bevestigt het in de factuur vermelde uurtarief.
• Verlaagde tarieven kunnen worden toegestaan in bijzondere omstandigheden, zonder recht
op hetzelfde verlaagde tarief in andere dossiers of voor andere cliënten.
• Facturen zijn betaalbaar op de 15e dag na de datum ervan. Vanaf deze datum is de wettelijke
intrest verschuldigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, en een administratieve kost ten
bedrage van 10% van de factuur, met een minimum van 250,00 EUR.
Verwerking persoonsgegevens
De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om informatie, persoonsgegevens,
gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere
categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor de
dienstverlening en de taak van de advocaat.
De advocaat behoudt 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.
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 maand de cliënt van een gemotiveerd
antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het
aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit
antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het gevraagde
verzoek van de cliënt.
Orde van Advocaten:
De reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, van de Nationale Orde en van de Nederlandse Orde
van Advocaten bij de balie te Brussel (alle te raadplegen op http://www.baliebrussel.be) zijn van
toepassing. Ereloonbetwisting kan via buitengerechtelijke geschillenbeslechting (voor mee info zie
http://www.baliebrussel.be).
Exclusiviteit:
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Deze voorwaarden van dienstverlening zijn van toepassing met uitsluiting van het gemene recht en
van eventuele aankoop- of andere voorwaarden van de medecontractant, en worden door de cliënt
integraal aanvaard, behoudens andersluidende overeenkomst waarin specifiek naar deze
voorwaarden wordt verwezen.
Website:
De informatie op de website bevat geen juridisch advies voor de bezoeker. Alle gegevens op de
website zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Delta Advocaten. Elk gebruik ervan is
onderworpen aan de Belgische wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom.
Gegevens die de bezoeker van de website via het contactformulier opgeeft worden alleen gebruikt
voor het beantwoorden van de contactname, en worden niet verder bijgehouden, noch aan derden
overgemaakt.
Toepasselijk recht – betwisting:
De dienstverleningsovereenkomst met de cliënt is aan het Belgische recht onderworpen. Voor
geschillen, inclusief het invorderen van facturen, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
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