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ALGEMENE VOORWAARDEN 
ADVOCATENKANTOOR Lieven PLUYM 

 
 
1.De aan te rekenen kosten en erelonen worden vanaf 01.01.2014 verhoogd met 21% BTW. 
 
2. Alle facturen, provisienota's en staten van ereloon & kosten zijn betaalbaar uiterlijk 
binnen de 30 dagen na uitreiking.  
 
3.Eventueel protest dient door de cliënt schriftelijk te worden overgemaakt binnen de 15 
dagen na ontvangst van de factuur of staat.  
 
4.Bij gebrek aan betaling binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, zal van 
rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling een verwijlinterest 
verschuldigd zijn van 8 % jaar vanaf de vervaldatum van de factuur of de staat. 
 
5.Het bedrag van de binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum onbetaald gebleven 
factuur of staat zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 
10% met een minimum van 125,00 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke kosten, 
tijdverlies en achternageloop, bijkomende administratiekosten en briefwisseling. Deze 
schadevergoeding zal verschuldigd zijn van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning 
of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, interesten en gerechtskosten.  
 
6.Bij gebrek aan betaling binnen de 30 kalenderdagen na de vervaldatum van één enkele 
factuur of staat zullen alle openstaande facturen en staten van rechtswege onmiddellijk 
opeisbaar worden en zal de advocaat niet gehouden zijn verdere diensten te verlenen 
volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen facturen en staten integraal 
werden vereffend, en waarbij de advocaat niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de 
schade die uit de non-interventie mogelijks ontstaat.  
 
7.De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval door de verzekeraar inzake de beroepsaansprakelijkheid wordt vergoed en is in ieder 
geval begrensd door de waarde van het geschil.  
 
8.Enkel het Belgisch recht is in casu van toepassing bij eventuele betwistingen of geschillen.  
 
9.In geval van geschil tussen advocatenkantoor Lieven PLUYM en cliënt zijn enkel de 
Rechtbanken van de plaats van het ontstaan van de advocatenovereenkomst (Herzele) 
bevoegd om kennis te nemen van een eventueel geschil (Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-
Vlaanderen Afd Oudenaarde, Rechtbank Koophandel Gent Afd Oudenaarde of het 
Vredegerecht Herzele). 
 


