ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP DE DIENSTEN VAN
BVBA ADVOCATEN BASYN MITCHAUX & PARTNERS
1. Enkel onderhavige algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door de
Bvba Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners, haar advocaat-vennoten en elke advocaat,
medewerker of stagiair optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst
met Bvba Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners (hierna: de advocaat), behoudens
andersluidende schriftelijke overeenkomst in welk geval de algemene voorwaarden van
toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.
Telkens een cliënt een beroep doet op de diensten van de advocaat, wordt hij geacht
deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
2. De advocaat verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de
hem toevertrouwde opdrachten en gaat terzake een middelenverbintenis aan. In geval van

specifiek afgesproken termijnen, verbindt de advocaat zich ertoe redelijke inspanningen te leveren
om deze termijnen na te komen. De advocaat is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding
van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.
3. Voor wat betreft iedere materiële of immateriële schade (zoals onder meer morele
schade, verlies van cliënteel, van productie, tijdverlies, verlies van gegevens of
commerciële opportuniteiten) die de cliënt zou lijden, is de contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot de voorwaarden en het
bedrag van de voor hem onderschreven verzekeringspolis.
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is via een globale polis bij de Orde van
Vlaamse Balies gedekt tot € 1.250.000,00 bij Amlin Europe N.V., vennootschap naar
Nederlands recht met bijkantoor in België te 1210 Brussel, Koning Albert-II-laan 9, KBO
0416.056.35.
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de
advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout
van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 10.000.
Voor specifieke gevallen kan op verzoek van de cliënt een hogere verzekering worden
afgesloten, in welk geval de bijkomende premie een kost uitmaakt ten laste van de
cliënt.
In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar
nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of
redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter
aanhangig is gemaakt.
De advocaat is lid van de Leuvense Balie, met zetel te 3000 Leuven, Rijschoolstraat 9 en
onderworpen aan de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies,
alsook aan de deontologische verplichtingen eigen aan de Leuvense Balie.
4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is de advocaat niet aansprakelijk voor
de prestaties geleverd door derden, waarop hij een beroep doet.
5. De advocaat is onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken,

enz. die hij overmaakt aan zijn cliënt zijn onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de
confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan
slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van
de advocaat.
6.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden door de cliënt verschuldigde
erelonen berekend aan de hand van het bestede aantal uren, vermenigvuldigd met het
toepasselijke uurtarief. De erelonen worden verhoogd met de kosten.
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7. Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de acht dagen vanaf datum aanrekening door
overschrijving of storting van de fondsen op rekening van Bvba Advocaten BasynMitchaux & Partners. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling worden verhoogd met een intrest van 1% per maand en een forfaitaire
schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 75 EUR. Indien de aantoonbare
schade hoger is, is het hoogst toegestane bedrag van toepassing.

Iedere reclamatie met betrekking tot een factuur moet aan Bvba Advocaten Basyn-Mitchaux &
Partners gericht worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum bij
gebreke waarvan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn.
Onderhavig artikel geldt wederkerig voor Bvba Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners opzichtens de
cliënt zoals bedoeld in het Wetboek Economisch Recht.
8. Onder voorbehoud van het overmaken van de definitieve staat van kosten en erelonen, behoudt

de advocaat zich het recht voor zijn werkzaamheden en prestaties onmiddellijk te staken bij nietbetaling van een provisie op de vervaldag zonder dat dit zijn professionele aansprakelijkheid in het
gedrang brengt en dit in elke stand van procedure of geschil.
9. De advocaat is tevens gerechtigd de zaak onmiddellijk te beëindigen wanneer hij, in eer en
geweten, van mening is de verdere verdediging niet te kunnen waarnemen zoals de cliënt het vraagt
bijvoorbeeld omdat zulks onverenigbaar is met de deontologische regels of bij gebrek aan manifeste
medewerking van de cliënt.
10. Privacyverklaring - GDPR
Bvba Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze
privacyverklaring.
Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
Bvba Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners
Naamsesteenweg 228
3001 Heverlee
BE0676.908.065
foxlaw@advokatenkantoordevos.be
Verwerkingsdoeleinden
Bvba Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor facturatie en
omdat u op ons beroep doet voor het verlenen van advocatenprestaties (juridisch en fiscaal advies,
de uitvoering hiervan, bijstand in procedures,…), omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt, en/of in
uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de antiwitwaswetgeving. U geeft een
aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld in uw rechtstreekse contacten met
ons kantoor. Andere gegevens krijgen we via derden, waaronder andere adviseurs waarmee u werkt
of het Rijksregister.
In bepaalde omstandigheden beschikken wij over informatie over u, terwijl u geen directe relatie met
ons hebt. Meestal is dit omdat een cliënt ons informatie over u verstrekt in het kader van zijn of haar
dossier, bijvoorbeeld in uw hoedanigheid van familielid of contractuele tegenpartij.
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b) van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de cliënte en
wettelijke verplichtingen.
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Overmaken aan derden
De bekomen persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan derden in het kader van facturatie en de
door de cliënt gevraagde juridische actie noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze
derden kunnen onder meer zijn: gerechtsdeurwaarder, tegenpartij, rechtbank, openbaar ministerie,
overheid, …
Bewaarperiode
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de
wettelijke en deontologische vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Bvba Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners neemt gepaste veiligheidsmaatregelen om deze
gegevens te beschermen.
Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens
De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel
6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Niettemin, indien de cliënt verzoekt
om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen, zullen de nodige gegevens in het kader van zeer
specifieke wettelijke verplichtingen nog steeds bewaard worden vb. BTW.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om de Bvba Advocaten
Basyn-Mitchaux & Partners hiertoe aan te schrijven.
Klacht
De cliënt beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be).
11. Identificatie- en meldingsplicht
Sinds 2 februari 2004 vallen advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun
cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme). Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van
terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan de advocaten een aantal dwingende
verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve
geldboetes.
In de eerste plaats zijn advocaten ertoe gehouden hun cliënten te identificeren en een aantal stukken
ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie
worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat
bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben advocaten
niet alleen met betrekking tot hun cliënten - natuurlijke en rechtspersonen – zelf, maar eveneens
t.a.v. hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen. Wanneer de advocaten bij de
uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of
vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van
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terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun
werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of
vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de
beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet verder meldt aan de Cel voor
Financiële Informatieverwerking.
Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de
cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.
12. De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Belgische recht en de
rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd, onverminderd het recht voor
de advocaat om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het
rechtsgebied van de cliënt.

13. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene
voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid
van de overige bepalingen.
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