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ADVOCAAT KLAAS DENOULET – OVEREENKOMST 
 

TUSSEN: 
 
 
KLAAS DENOULET,  
Advocaat aangesloten bij de Balie te KORTRIJK, met kantoor te 8500 KORTRIJK, Stasegemsestraat 131A en 
bijkantoor te 8530 Harelbeke, Harlemboislaan 5; ondernemingsnummer KBO: 0828.270.231 
 
Hierna genoemd “Advocaat Denoulet” 
 
 
En 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Wonende / met zetel te ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hierna genoemd “de cliënt” 
 
 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
 

1. Voorwerp dienstverlening en taak van Advocaat Denoulet 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Advocaat Denoulet verricht zijn diensten in eigen beheer.  
 
De overeenkomst tussen Advocaat Denoulet en de cliënt komt tot stand ten laatste op het ogenblik van 
ondertekening van onderhavige overeenkomst door de cliënt. 
 
De cliënt belast Advocaat Denoulet met de verdediging van de belangen die zij/hij hem toevertrouwt.  
 
De opdracht van Advocaat Denoulet bestaat erin de cliënt te adviseren, bij te staan of te vertegenwoordigen. 
Deze opdracht omvat alle prestaties die in dat kader uitgevoerd worden.  
 
De cliënt zal Advocaat Denoulet, op de meest volledige manier, op de hoogte te brengen van alle pertinente 
feiten en deelt haar alle nuttige elementen en documenten in zijn bezit mee, bij voorkeur bij aanvang van 
behandeling van het dossier, tijdens de verdere duur van het dossier en in het bijzonder wanneer zich nieuwe 
ontwikkelingen of veranderingen van omstandigheden met betrekking tot het dossier voordoen. 
 
De cliënt laat elke akte van rechtspleging, deurwaardersexploot, ingebrekestelling en elk ander relevant 
document dat hem wordt betekend of genotificeerd, indien van belang, direct na ontvangst ervan Advocaat 
Denoulet geworden.  
 
De verbintenissen van Advocaat Denoulet zijn geen resultaatsverbintenissen, doch inspanningsverbintenissen. 
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2. Informatie en verwerking persoonsgegevens 

 
Op ieder moment kan de cliënt Advocaat Denoulet verzoeken hem/haar te informeren omtrent de uitvoering 
van de opdracht en het verloop van de zaak. De te ondernemen stappen worden bij voorkeur besproken op het 
kantoor van Advocaat Denoulet. 
 
De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van Advocaat 

Denoulet, alle nuttige informatie aan Advocaat Denoulet. 

 

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Advocaat Denoulet om deze informatie, en desgevallend de 

persoonsgegevens1, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten2 en de bijzondere 

categorieën van persoonsgegevens3 die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken4 voor een of meer 

welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van Advocaat 

Denoulet onder punt 1.  

 

Advocaat Denoulet 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.  

 

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 Advocaat Denoulet te richten.5  

 

Advocaat Denoulet 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.6 

Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom Advocaat Denoulet (niet) ingaat op het (de) 

gevraagde verzoek(en) van de cliënt. 

 

Advocaat Denoulet 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.  

 
 

3. Beroep op derden 
 
Advocaat Denoulet kan, indien nodig, beroep doen op andere advocaten, notarissen, deskundigen of 
accountants voor uitvoering van de opdracht ingeval de specificiteit van de opdracht dit verantwoord. 
 
Advocaat Denoulet doet slechts beroep op deze derden met uitdrukkelijke instemming en na overleg met de 
cliënt. 
 

4. Kosten en ereloon 
 

                                                           
1 Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als 
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan 
de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van 
een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele 
of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; 
2 Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.  
3 Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische 
afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond 
blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een 
persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid 
blijkt.  
4 Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van 
bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, 
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking 
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.  
5 Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
6 Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
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Dit artikel is enkel van toepassing ingeval de cliënt geen recht heeft op kosteloze rechtsbijstand via het Bureau 
voor Juridische Bijstand. 
 
De erelonen worden berekend op basis van het aantal uren dat door Advocaat Denoulet aan het dossier wordt 
besteed. De volgende taken zijn onder meer begrepen in de factureerbare uren:  
 

• het onderzoek van stukken van het dossier en van de ontvangen briefwisseling;  

• de juridische analyse, met inbegrip van het onderzoek, de opstelling en de nalezing van alle 
documenten (briefwisseling, schriftelijke adviezen, schriftelijke beraadslagingen, aktes van 
rechtspleging, overeenkomsten, memories en nota’s) die in het kader van de zaak dienen te worden 
opgesteld;  

• vergaderingen en telefonische onderhouden met de cliënt of met derden, met inbegrip van 
mondelinge adviezen;  

• administratieve verrichtingen, pleidooien, assistentie bij rechtszittingen, vergaderingen of enige 
andere bijeenkomst, alsook de voorbereiding van deze taken;  

• de verplaatsingen en wachttijden.  
 
De staat van kosten en ereloon (vanaf 1 januari 2014 excl. BTW) van Advocaat Denoulet bestaat uit 
onderstaande componenten. : 
 

1) De vaste dossierkosten worden als volgt berekend 
 
Correspondentie: per pagina 8,00 € 
Aangetekende zending 5,70 € (onder voorbehoud van wijziging 

posttarieven) 
Griffiebon 0,40 € 
Verplaatsing: per km 0,50 € 
Kopie: per stuk 0,20 € 
 

2) Kosten van derden 
 
De kosten van derden (notarissen, gerechtsdeurwaarders, griffie, vertalers,…) worden, behoudens anders 
overeen gekomen, rechtstreeks door de cliënt vereffend aan de derde.  
 
Ingeval Advocaat Denoulet deze kosten heeft voorgeschoten, wordt voor deze kosten meteen een provisie 
verstuurd aan de cliënt. 
 

3) Het ereloon 
 
Aanleg dossier: forfait 50 €  
Administratie (telefoon/fax): forfait 10 €  
Ereloon: per uur 105 €  
Verplaatsingstijd: per uur 65 € 
 
 
Lopende het dossier wordt op geregelde tijdstippen voorschotten (provisies) gevraagd. In de eindstaat van 
kosten en ereloon worden deze provisies op het totale bedrag in mindering gebracht. 
 
De cliënt betaalt de provisies of de eindstaat van kosten en ereloon van Advocaat Denoulet binnen 14 dagen na 
de factuurdatum. 
 
Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen de acht 
dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. 
 
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
rente verschuldigd op het openstaande saldo aan 15% per jaar vanaf de vervaldag van de provisie of eindstaat 
van kosten en ereloon, alsmede een forfaitaire schadevergoeding wegens achternageloop en administratieve 
kosten bepaald op 10% van de hoofdsom (met een minimum van 250 EUR). 
 
Indien de cliënt binnen de acht dagen na ingebrekestelling de voorschotten niet heeft betaald, is Advocaat 
Denoulet gerechtigd alle dienstverlening op te schorten. 
 
De cliënt blijft aansprakelijk voor de betaling van de facturen die hij verzoekt te richten aan een derde. 
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5. Derdengelden 

 
Advocaat Denoulet stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan 
zijn cliënt. Indien Advocaat Denoulet een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigd 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. 
 
Advocaat Denoulet mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden als 
provisie of dekking van de openstaande voorschotten dan wel staten van kosten en ereloon. Hij brengt de 
cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.  
 
Advocaat Denoulet stort alle bedragen die hij voor rekening van derden ontvangt onmiddellijk door aan deze 
derden. 
 
 

6. Praktisch 
 
Teneinde een goede dienstverlening te kunnen nastreven worden een aantal concrete afspraken meegegeven. 
 

• Telefoon 
 
Er wordt bij voorkeur telefonisch contact genomen tussen 8 uur en 12 uur en tussen 14 uur en 18 uur op het 
nummer 056/49.30.20 
 

• Consultaties 
 
Consultaties gebeuren op het kantoor van Advocaat Denoulet en enkel na afspraak. De cliënt contacteert 
hiervoor voorafgaandelijk Advocaat Denoulet. 
 

• Teruggave dossierstukken 
 
Persoonlijke documenten kunnen op elk moment en op eenvoudig verzoek van de cliënt worden teruggevraagd. 
 
De dossiers en stukken worden tot 5 jaar na afsluiting van het dossier bijgehouden door Advocaat Denoulet.  
 
Na de termijn van 5 jaar worden de afgesloten dossiers vernietigd. Belangrijke documenten kunnen afgehaald 
worden op eenvoudig verzoek en na voorafgaandelijke afspraak. 
 
 

7. Intellectuele eigendomsrechten 
 

Het is de cliënt niet toegestaan om de door Advocaat Denoulet gemaakte adviezen, nota's, contracten, 
processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm, zonder haar 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te 
maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de toegekende opdracht. 
 
 

8. Beëindiging van de overeenkomst 
 
De overeenkomst kan door de cliënt en Advocaat Denoulet op elk ogenblik worden beëindigd door de andere 
partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.  
 
Advocaat Denoulet maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdend met de 
prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. 
 
 

9. Aansprakelijkheid, Beroepsregels en Gedragscodes 
 
Advocaat Denoulet is verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, 
afgesloten door de Orde van Vlaamse Balie, bij Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met 
polisnummer LXX034899.  
 
Meer informatie kan u bekomen bij Van Breda Risk & Benefits, Plantin & Moretuslei 297 
2140 Antwerpen (03/ 217 55 72) 
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Het verzekerde bedrag biedt een waarborg van 2.500.000 euro per schadegeval. De verzekerde activiteiten 
betreffen de activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, als scheidsrechter in juridische geschillen, 
taxatie van erelonen, advocaat – bemiddelaar, advocaat – syndicus, lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in 
strafzaken en de meeste gerechtelijke mandaten. 
 
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder Advocaat Denoulet hieraan fout 
heeft, wordt de aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel, maximaal beperkt in hoofdsom, 
kosten en intresten tot het bedrag (excl. BTW) dat werd aangerekend in het dossier waarin de 
aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dossier tot maximaal 2.500 EUR per schadegeval.  
 
Advocaat Denoulet is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij 
de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan Advocaat 
Denoulet, dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.  
 
Advocaat Denoulet kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, 
gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden. 
 
Deontologische regels die van toepassing zijn op onze advocaten kan u terugvinden op de website 
www.advocaat.be. Bij problemen kan u contact opnemen met de balie van Kortrijk (www.baliekortrijk.be) of 
de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be). 
 
Advocaat Denoulet  is tevens onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het 
Huishoudelijk reglement van balie Kortrijk van 28 mei 2008. 
 
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de 
website www.baliekortrijk.be > balie > erelonen > betwisting 
 
Er is, in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, ook een ombudsdienst beschikbaar. Ligeca is de 
Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en 
hun cliënten op te lossen. Meer info: www.oca.ligeca.be/ 
 
 

10. Toepasselijk recht en geschillen 
 

Betwisting op basis van deze overeenkomst worden beslecht volgens het Belgisch Recht. De bevoegde 
rechtbanken zijn deze van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 
 
 
 
 
Opgemaakt te Kortrijk/Harelbeke op …………………………………………………….. in tweevoud (één exemplaar voor de 
cliënt en één voor Advocaat Denoulet). 
 
Elk van de partijen erkent een door alle partijen ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 
 
 
Advocaat          De cliënt 
Klaas Denoulet 


