
 

 

Algemene voorwaarden 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne 
 

 

 

1. Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, 

met maatschappelijke zetel te Baronstraat 68, 8870 Izegem, ingeschreven in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0894.050.978.  

 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV heeft als voorwerp het uitoefenen van het beroep 

van advocaat. 

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Advocatenkantoor 

Kurt Vanthuyne BV voor een opdrachtgever levert, ook als de opdrachtgever een opdracht 

heeft gegeven met het oog op de uitvoering door één of meer nader genoemde personen. 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV is uitsluitend aansprakelijk voor de uitvoering van 

de diensten door haar advocaten en medewerkers. Alleen Advocatenkantoor Kurt 

Vanthuyne BV heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de opdrachtgever 

of enige andere persoon in verband met de dienstverlening door haar advocaten en 

medewerkers. De opdrachtgever aanvaardt geen enkele vordering met betrekking tot een 

van deze diensten in te stellen tegen een andere persoon dan Advocatenkantoor Kurt 

Vanthuyne BV. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke persoon die 

betrokken is bij de uitvoering van de opdracht en/of op elke persoon met wie eventueel 

enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten, inclusief voormalige advocaten en/of 

werknemers, inclusief hun erfgenamen. 

 

Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de relatie tussen 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV en de opdrachtgever en worden geacht door de 

opdrachtgever te zijn aanvaard indien deze geen bezwaar heeft gemaakt binnen een 

redelijke termijn na de kennisgeving hiervan. De betaling van de verschuldigde erelonen 

impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden 

hebben voorrang boven die van de opdrachtgever, en, behoudens andersluidend en 

welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene 

voorwaarden. 

 

3. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV is beperkt tot het bedrag 

van de eventuele tussenkomst van de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid in het kader 

van de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid afgesloten door bemiddeling van de 

Orde van Advocaten van de balie West-Vlaanderen. 

 

4. Elk advies van Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV is uitsluitend bestemd voor gebruik 

door de opdrachtgever en wordt alleen gegeven in het kader van de opdracht waarvoor 

het is opgesteld. Derden mogen geen gebruik maken van de adviezen van 

Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV. Bovendien mag geen enkele derde er een beroep 

op doen. De opdrachtgever aanvaardt dat hij het advies van Advocatenkantoor Kurt 

Vanthuyne BV niet aan derden bekendmaakt zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV (behalve, indien nodig, aan 

andere professionele adviseurs van de opdrachtgever, maar zonder enige verplichting of 

aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV ten opzichte van hen). 

 



 

5. Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV mag voor de uitvoering van de opdracht beroep 

doen op derden en zal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid aan de 

dag leggen. Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV is niet aansprakelijk voor enig 

handelen of nalaten van derden. 

 

6. Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV stort alle bedragen die zij voor de opdrachtgever 

ontvangt zo snel mogelijk door aan de opdrachtgever. Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne 

bV mag op de bedragen die zij ontvangt op haar derdenrekening voor rekening van de 

opdrachtgever, de sommen inhouden tot vereffening van openstaande staten, in 

voorkomend geval na kennisgeving aan de opdrachtgever. 

 

In geen geval is Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV aansprakelijk ten opzichte van de 

opdrachtgever in geval de financiële instelling waar de derdenrekening wordt 

aangehouden failliet gaat, nalatig is of (rechts)handelingen stelt die een nadelige invloed 

kunnen hebben ten aanzien van de opdrachtgever. 

 

7. Provisie- en ereloonstaten van Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne zijn betaalbaar binnen 

30 kalenderdagen. Bij laattijdige betaling is van rechtswege rente verschuldigd vanaf de 

vervaldag alsook een schadevergoeding. Indien toepasselijk, geldt de rentevoet 

vastgesteld conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 

betalingsachterstand bij handelstransacties. In alle andere aangelegenheden geldt de 

wettelijke rentevoet. 

 

8. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een staat op de voorziene vervaldag, 

wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen staten, van rechtswege en onmiddellijk 

opeisbaar. Bij betalingsachterstal heeft Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV het recht 

de (verdere) uitvoering van de opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling te 

schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie met de opdrachtgever 

betreft. 

 

9. Een dossier kan stopgezet worden door de opdrachtgever op eender welk tijdstip. De 

advocaat kan zijn tussenkomst eveneens op eender welk tijdstip beëindigen, onder meer 

indien de provisiestaten niet betaald zijn of indien de advocaat meent dat een verdere 

samenwerking niet meer mogelijk is. Bij beëindiging worden de reeds geleverde prestaties 

gefactureerd. 

 

10. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen enerzijds de reële kostprijs van ons kantoor en 

onze diensten en anderzijds de vergoeding voor de intellectuele prestaties; bij het eerste 

contact met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt i.v.m. de kosten en de erelonen. 

 

- Administratie-en dossierkosten: 

o aanleg dossier;-telefoon, fax, e-mail, kopies; 

o brieven (gewone post en aangetekende post); 

o dactylo besluiten, dagvaardingen en verzoekschriften; 

o griffiekosten (afschriften van strafdossiers,vonnissen of arresten); 

o gerechtsdeurwaarderskosten; 

o verplaatsingskosten; 

o andere. 

  



 

- Ereloon: 

 

o Volgens verscheidene criteria kan het ereloon worden begroot en dit 

afhankelijk van het voorwerp van de zaak. 

 

o Volgens de waarde van de zaak en berekend op het werkelijk geïnde of 

afgewezen bedrag: 

▪ Van 0 tot 6.200 euro: 15% 

▪ Van 6.200 tot 50.000 euro: 10% 

▪ Van 50.000 tot 125.000 euro: 8% 

▪ Van 125.000 tot 250.000 euro: 6% 

▪ Meer dan 250.000 euro: 4% 

 

o Vast bedrag 

 

Heel wat zaken zijn niet of moeilijk vooraf waardeerbaar in geld. Daarbij wordt 

hoofdzakelijk gedacht aan het familierecht (echtscheidingsproblematieken, adoptie, 

afstamming),strafrecht, sociaal recht, ... 

 

- Uurloon: 

 

Het uurtarief is afhankelijk van de ervaring en de specialisatie van de advocaat, het 

spoedeisend karakter van het dossier, de moeilijkheidsgraad, het behaalde resultaat, 

andere. 

 

11. Indien enig deel of enige clausule van deze algemene voorwaarden ongeldig of 

onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of clausules 

hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de ongeldige of 

onafdwingbare delen of clausules niet in de overeenkomst begrepen zijn. Elke ongeldige 

of onafdwingbare clausule zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die het 

dichtst benadert wat de bedoelde clausule (of deel van de clausule) nastreefde. 

 

12. Alle overeenkomsten met Advocatenkantoor Kurt Vanthuyne BV worden beheerst door 

het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd. 

 


