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ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Algemeen 

1.1. Op de overeenkomst die u met mr. BAECKE (en a fortiori de BVBA DIDIER J.L. BAECKE ADVOCATENKANTOOR) aanknoopt, 
zijn onderhavige algemene voorwaarden en bepalingen integraal van toepassing, zowel ten opzichte van particuliere (‘consumenten’) 
als professionele cliënten.   

1.2. Onderhavige algemene voorwaarden – alsmede de wettelijke informaties in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn – vindt 
u tevens terug op www.squadrat.be. 

2. Toepasselijkheid 

2.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening  van mr. BAECKE aan de cliënt – zowel wat 
betreft de initiële opdracht van de cliënt aan mr. BAECKE, als alle gebeurlijke navolgende opdrachten – en maken bijgevolg integraal 
deel uit van de contractuele relatie tussen mr. BAECKE en de cliënt, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de 
cliënt.  

2.2. De cliënt erkent kennis genomen te hebben van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met onderhavige algemene voorwaarden. 

2.3. Het niet beroepen door mr. BAECKE op één of meerdere van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, dan wel 
een afspraak die zou afwijken van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, houdt geen afstand in van 
de overige bepalingen. 

3. Betaling van ereloon- en kostenstaten 

3.1. Behoudens andersluidende vermelding zijn alle staten betaalbaar binnen een termijn van vijftien kalenderdagen te rekenen 
vanaf de datum van de desbetreffende staat. 

3.2. Elke vervallen en onbetaalde staat wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een 
moratoire interest gelijk aan de interestvoet voortvloeiend uit artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van 
de betalingsachterstand bij handelstransacties. 
Bovendien is vanaf de dag volgend op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bijkomende 
schadeloosstelling verschuldigd voor de buitengerechtelijke invorderingskosten, ex aequo et bono begroot op tien procent van het 
integrale factuurbedrag, met een minimum van 40,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro. 
Indien moet worden overgegaan tot gerechtelijke invordering zijn – naast voormelde moratoire interesten en bijkomende 
schadeloosstelling – alle daarmee gepaard gaande gerechtskosten eveneens ten laste van de cliënt. 

3.3. Elke niet-betaling van een staat uiterlijk op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de – zelfs niet 
vervallen – staten die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de cliënt, en doet elke eventuele betalingsfaciliteit 
automatisch vervallen.  

4. Klachten 

4.1. Klachten omtrent de door mr. BAECKE geleverde prestaties, dan wel omtrent de facturatie, dienen op straffe van verval 
binnen een termijn van uiterlijk acht kalenderdagen volgend op de uitvoering, resp. datum van de staat schriftelijk en op gedetailleerde 
wijze ter kennis te worden gebracht van mr. BAECKE.  Na het verstrijken van deze termijn worden de werkzaamheden, resp. staat 
geacht integraal en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard door de cliënt. 

4.2. Het betalen van de staat geldt als onweerlegbaar bewijs dat de prestaties die er op vermeld werden effectief en naar 
genoegdoening geleverd werden. 

5. Wanprestatie – opschorting 

5.1. Mr. BAECKE heeft steeds het recht – onder meer bij niet-nakoming door de cliënt van zijn contractuele verplichtingen –om na 
schriftelijke kennisgeving eenzijdig zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang integraal op te schorten, of de samenwerking 
volledig te beëindigen.  Alle daarmee gepaard gaande risico’s en nadelige gevolgen zijn integraal en uitsluitend ten laste van de cliënt. 

6. Aansprakelijkheid  

6.1. De verbintenissen van mr. BAECKE zijn geen resultaatsverbintenissen, maar inspanningsverbintenissen. 

6.2. De beroepsaansprakelijkheid van mr. BAECKE is beperkt tot het bedrag zoals verzekerd via de ORDE VAN VLAAMSE BALIES.  
De cliënt verklaart zich akkoord met deze gewone verzekering, en bevestigt dat lastens mr. BAECKE nooit aanspraak kan, noch zal 
worden gemaakt op enige schadevergoeding (in hoofdsom, interesten en kosten) die groter is dan het door de verzekeraar 
uitgekeerde bedrag. 

7. Toepasselijk recht  – bevoegdheid 

7.1. De overeenkomst met mr. BAECKE wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van internationale 
verdragen. 

Bij geschillen zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT – alwaar de 
maatschappelijke zetel van de BVBA DIDIER J.L. BAECKE ADVOCATENKANTOOR gevestigd is – exclusief bevoegd. 
--- 


