Algemene voorwaarden
De hieronder vermelde algemene voorwaarden gelden voor alle diensten verleend door de
vennoten, advocaten en medewerkers van EQUAL CVBA (hierna ‘EQUAL’) in het kader van
de activiteiten van die vennootschap.
1. EQUAL is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm van
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen.
Haar doel is de beoefening van het beroep van advocaat. EQUAL CVBA/SCRL is
ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer
0607.972.937.
De advocaten die in het advocatenkantoor hun beroep uitoefenen behoren tot de
Nederlandse Orde van advocaten bij de balie van Brussel of de Franstalige orde van
advocaten te Brussel (Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles).
2. Deontologie. De advocaten van EQUAL houden zich tijdens de uitvoering van hun
prestaties van advocaat aan de deontologische regels die op hen van toepassing zijn
volgens de orde van advocaten waarvan ze lid zijn.
3. Dienstverlening.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door EQUAL.

EQUAL is bijgevolg aansprakelijk voor de diensten die haar advocaten en
personeelsleden leveren. Conform haar deontologische regels is de vennoot die
belast is met een dossier echter hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap ten aanzien van de cliënt.
4. Begunstigde van de prestaties. Elke opdracht die door EQUAL wordt uitgevoerd,
dient uitsluitend ten voordele van de cliënt die de opdracht heeft gegeven. De
prestaties van EQUAL vallen onder het beroepsgeheim. Deze prestaties mogen niet
door derden worden gebruikt en EQUAL wijst alle verantwoordelijkheid tegenover
derden af, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen.
5. Overheidsopdrachten. Wanneer EQUAL ingaat op een overheidsopdracht of een
particuliere aanbesteding voor juridische diensten, kan de vennootschap er, met
strikte naleving van de deontologie voor advocaten, toe worden gebracht om de
naam bekend te maken van de cliënten in wier naam zij optreedt of is opgetreden
in de betrokken materie, en kan zij gegevens verstrekken in verband met het
voorwerp van de opdracht in de dossiers die zij behandelt of heeft behandeld. De
meegedeelde gegevens hebben in geen geval betrekking op de privacy van de
cliënt. De cliënt gaat met die communicatie van gegevens akkoord en kan zijn
akkoord ad nutum intrekken.

6. Tussenkomst van derden. Indien de cliënt hiermee akkoord gaat, kan EQUAL een
beroep doen op derden met het oog op de uitvoering van prestaties voor rekening
van de cliënt. EQUAL zal echter in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld
voor daden of nalatigheden van die derden bij de uitvoering van hun prestaties.
7. Aansprakelijkheid en verzekering. De aansprakelijkheid van EQUAL is beperkt tot
het
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beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De maximale schadevergoeding van die
verzekering bedraagt momenteel 15.000.000,00 EUR per schadegeval. Een kopie
van de verzekeringspolis is verkrijgbaar op aanvraag.
Als de verzekering om een of andere reden de aansprakelijkheid van EQUAL niet
dekt, zal EQUAL deze persoonlijk dekken, maar wel voor maximaal driemaal het
bedrag van de honoraria die de betrokken cliënt effectief aan EQUAL heeft betaald
in de loop van het jaar dat voorafgaat aan het schadegeval.
De aansprakelijkheid van de advocaten die hun beroep uitoefenen bij EQUAL is
beperkt tot het bedrag dat effectief gedekt wordt door hun
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Die aansprakelijkheid wordt gedekt door een
collectieve verzekeringspolis, gesloten door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) of de
Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones (OBFG).
Het eventuele recht op schadevergoeding vervalt als de eis tot schadevergoeding
niet schriftelijk aan EQUAL is bekendgemaakt binnen een jaar na de vaststelling van
een evenement waarvoor EQUAL aansprakelijk wordt gesteld of kan worden
gesteld.
8. Vrijwaring tegenover derden. De cliënt vrijwaart EQUAL tegen elke aanspraak van
derden die zou voortvloeien uit de door hem toevertrouwde opdracht en/of de voor
de cliënt verrichte prestaties, tenzij die aanspraak op een fout van EQUAL berust.
9. Einde van de opdracht.

De cliënt kan op elk ogenblik en zonder opgave van

redenen een einde stellen aan de relatie met EQUAL. In dat geval blijft de cliënt
verplicht om de diensten die zijn verleend vóór de kennisgeving van het einde van
de relatie te betalen en de kosten die EQUAL vóór die kennisgeving heeft gemaakt
te vergoeden. EQUAL kan de relatie met de cliënt beëindigen met naleving van de
toepasselijke deontologische regels.
10. Erelonen en kosten.

Tenzij anders overeengekomen, worden de erelonen

berekend op grond van het aantal gepresteerde uren, vermenigvuldigd met de
uurtarieven die door EQUAL zijn vastgesteld en die worden meegedeeld wanneer
het dossier wordt geopend. Tenzij anders overeengekomen, worden de kosten die
EQUAL voor rekening van de cliënt betaalt afzonderlijk berekend (bijvoorbeeld
kosten voor een expertise, reiskosten, kosten voor vertalingen enz.). Alleen de

algemene kantoorkosten (zoals portkosten, kosten voor telefoon, fax, fotokopieën
e.d.) zijn in de erelonen inbegrepen. Alle bedragen zijn exclusief btw. De facturen
moeten uiterlijk 30 dagen na factuurdatum worden betaald.

Bezwaren moeten

uiterlijk 30 dagen na factuurdatum worden gemeld; gebeurt dit niet, dan wordt
verondersteld dat de factuur in kwestie onherroepelijk aanvaard is.
11. Geld van cliënten of van derden. De geldbedragen die EQUAL ontvangt van haar
cliënt of van derden en die zij voor hen dient te bewaren, worden gestort op een
derdenrekening bij een door EQUAL gekozen financiële instelling. EQUAL aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid in geval van tekortkomingen van de betrokken
financiële instelling of van een andere financiële instelling die betrokken is bij de
overschrijving van de geldbedragen, of voor alle andere handelingen of
nalatigheden van de financiële instellingen.
12. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden
zijn automatisch van toepassing op elke relatie met de cliënten van EQUAL en op
elke opdracht die EQUAL aanvaardt, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk
akkoord dat wordt gegeven door twee vennoten van EQUAL. De algemene
voorwaarden kunnen zo nodig worden aangepast. Ze kunnen worden geraadpleegd
op de website www.equal-partners.eu. In geval van verschillen tussen de
Nederlandse, Engelse en Franse versie van deze algemene voorwaarden, heeft de
Franse versie voorrang.
Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ten dele of geheel
ongeldig is of niet kan worden toegepast, blijven de andere bepalingen van
toepassing.
13. Toepasselijk recht en bevoegdheid.

De relatie tussen de cliënt en EQUAL is

onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van de regels van het
internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan
de rechtbanken van Brussel.

