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VERVAEKE & Co CVBA
KBO-nummer 0636.854.785
Maatschappelijke zetel:
Baron Dhanislaan 20, 2000 Antwerpen (België)
Telefoon +32 (0)3.369.3680 – Fax +32 (0)3.369.3681
e-mail: info@vervaeke-advocaten.be

OVEREENKOMST.
Tussen:
VERVAEKE & CO, Burgerlijke Advocatenvennootschap die de vorm heeft aangenomen van een
de
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Baron Dhanislaan 20, 3 verdieping te 2000
Antwerpen, KBO-nummer 0636.854.785, hiernagenoemd “het Advocatenkantoor”, enerzijds
en
de Heer, Mevrouw, de Onderneming: …………………………………………………………………………
wonende/met zetel te ……………………………………………………………………………………………
identiteitskaart nummer: ………………………………………………………………………………………..
KBO-nummer: ……………………………………………………………………………………………………
e-mailadres:………………………………………………………………………………………………………
hiernagenoemd “de Cliënt”, anderzijds
wordt het volgende overeengekomen.
***
1.Algemene Bepalingen. Door deze overeenkomst geeft de Cliënt aan het Advocatenkantoor de hierna
nader beschreven opdracht. Het Advocatenkantoor aanvaardt deze. Deze overeenkomst legt de
bijzondere en de eventueel van de Algemene Voorwaarden afwijkende overeenkomst van partijen vast.
2.Algemene Voorwaarden. De overeenkomst tussen de partijen zal worden geregeld door de Algemene
Voorwaarden van het Advocatenkantoor. Deze Algemene Voorwaarden zijn in hun actuele versie ter
beschikking op de website van het Advocatenkantoor, www.vervaeke-advocaten.be en worden, telkens
erom wordt gevraagd, per e-mail of schriftelijk bezorgd. Zij zijn bovendien voorafgaandelijk aan de
ondertekening van deze overeenkomst. aan de Cliënt toegezonden. De Cliënt verklaart bij deze kennis te
hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de Advocatenkantoor en met de bepalingen ervan
in te stemmen, zodat zij deel uitmaken van de onderhavige overeenkomst. Van deze Algemene
Voorwaarden kan enkel door een schriftelijk akkoord worden afgeweken.
3. Wettelijke Informatie. De Cliënt bevestigt dat hij kennis heeft genomen van het document “Wettelijke
Informatie” dat hem ter beschikking is gesteld en te consulteren is op de website van het Advocatenkantoor.
4.Omschrijving van de Opdracht. De aan het Advocatenkantoor door de Cliënt verleende opdracht behelst
een algemeen mandaat tot het stellen van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen die normaal
nodig of nuttig zijn ter behandeling van het dossier, desgevallend volgens de afgesproken of door de
behandelende advocaat bepaalde tactiek.
De specifieke gegevens van de hierbij gegeven opdracht luiden:
Aard/beschrijving van de opdracht:
o Juridisch advies
o Bijstand/vertegenwoordiging bij bemiddeling
o Bijstand/vertegenwoordiging bij onderhandeling
o Bijstand/vertegenwoordiging bij procedure
o Andere.
Advocaat aan wie het dossier wordt toevertrouwd :…………………………………………………………
E-mailadres van de behandelende advocaat:…………………………………………………………………
Aard van de zaak: ………………………………………………………………………………………………
Referte dossier: …………………………………………………………………………………………………
Derde betaler: …………………………………………………………………………………………………..
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5.Tarieven. De diensten die het Advocatenkantoor levert worden aangerekend overeenkomstig de tarieven voorzien in
o Ereloon volgens uurtarief op basis van tijdsverantwoording, verhoogd met de administratiekosten volgens deta
o Ereloon volgens uurtarief op basis van tijdsverantwoording, kosten forfaitair inbegrepen.
o Percentage waarde vordering, verhoogd met administratiekosten volgens detailverantwoording.
o Forfait.
o Bijzondere of afwijkende afspraken.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..

Deze overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en elke partij verklaart één exemplaar door de andere ondertekend
Aldus overeengekomen te Antwerpen, op ………………………………………………………………
Het Advocatenkantoor
………………………………………….
Advocaat

de Cliënt
……………………………
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