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1. MODO Advocaten/Avocats.
MODO Advocaten/Avocats (“MODO”) is een samenwerkingsverband tussen advocatenkantoren die hun
diensten op zelfstandige basis aanbieden (advocatengroepering zoals bedoeld in de Deontologische Codex voor
advocaten).
Indien de cliënt een beroep doet op een advocaat actief bij MODO, wordt er geacht een overeenkomst
gesloten te zijn tussen de cliënt en het kantoor lid van MODO waarvoor de betrokken advocaat optreedt:
1) D. Deneuter Advocatenkantoor BVBA (burgerlijke vennootschap), E. Bockstaellaan, 182, 1020 Brussel ,
ondernemingsnummer 884.861.417,
2) R.R. Feltkamp BVBA (burgerlijke vennootschap), Chrysantenstraat, 17, 1020 Brussel , ondernemingsnummer
898.972.442 of
3) D. Walravens, 1020 Brussel, Edmond Tollenaerestraat 56 – 75 bus 23, RPR (Brussel) 0666.569.845 (de
“relevante leden”, verder elk afzonderlijk “relevant lid” genoemd).
Alle advocaten actief bij MODO zijn toegelaten tot de balie van Brussel.
2. Toepassingsgebied.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die iedere advocaat actief bij MODO levert. Door een
beroep te doen op de diensten van een advocaat actief bij MODO, erkent de cliënt kennis te hebben genomen
van deze voorwaarden en te aanvaarden dat de dienstverlening is onderworpen aan de bepalingen van deze
algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden uitgaande van de cliënt zijn niet van toepassing tenzij deze
voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard door het relevant lid. Iedere aanvulling, wijziging of
afwijking aan of van deze algemene voorwaarden, geldt slechts voor zover deze op voorhand, schriftelijk en
uitdrukkelijk is aanvaard door het relevant lid.
3. Prestaties – Inspanningsverbintenis.
De advocaten actief bij MODO zullen bij hun dienstverlening aan de cliënt redelijke inspanningen leveren om
hun prestaties te leveren binnen de door de cliënt aangegeven termijn, overeenkomstig de wettige instructies
van de cliënt en met de nodige zorgvuldigheid die redelijkerwijs gelet op de gegeven omstandigheden van hen
kan worden verwacht. Zij gaan daarbij geen resultaatsverbintenissen aan. De cliënt verbindt zich ertoe om
gedurende de gehele duur van de opdracht alle relevante en noodzakelijke inlichtingen, feiten,
omstandigheden of gegevens, nodig voor de uitvoering van de prestaties spontaan te verstrekken. Teneinde de
cliënt zo goed en efficiënt mogelijk te dienen, kan een beroep worden gedaan op een andere advocaat
waarmee MODO een samenwerkingsrelatie heeft.
De cliënt aanvaardt dat het relevant lid voor de uitvoering van zijn opdracht een beroep kan doen op andere
advocaten of bepaalde taken uitbesteedt.
Prestaties worden geleverd ten behoeve van de cliënt en derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
4. Elektronische communicatie en opslag
De cliënt aanvaardt dat het verzenden van e-mailberichten ongeëncrpyteerd geschiedt. Encryptie is mogelijk op
schriftelijk en tijdig verzoek van de cliënt. Tenzij anders overeengekomen zullen de kosten van die encryptie
worden aangerekend aan de cliënt. Elektronische communicatie is afhankelijk van tussenkomst van derden en
in geen geval staat een relevant lid in voor interruptie, storing, blokkering of corruptie van de elektronische
communicatie of aantasting van elektronische systemen als gevolg van de elektronische communicatie.
De cliënt aanvaardt dat dossiers en mailverkeer elektronisch worden opgeslagen, desgevallend door beroep te
doen op back up diensten van derden. MODO staat niet in voor de back up diensten door derden.
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5. Aansprakelijkheid.
Het relevante lid en de advocaten die voor het relevante lid optreden zijn niet aansprakelijk voor
onrechtstreekse schade zoals reputatieschade, verlies van cliënteel, tijdverlies, verlies van gegevens of van
commerciële opportuniteiten,….
Het relevante lid en de advocaten die voor het relevante lid optreden zijn niet aansprakelijk voor schade aan de
elektronische systemen van de cliënt als gevolg van elektronische communicatie of schade voortgebracht uit
virussen of gelijkaardige bedreigende systemen.
Iedere aansprakelijkheid (contractueel of buitencontractueel) van het relevante lid en de advocaten die
namens dat relevante lid optreden, ontstaan uit of in de context van de aangeboden diensten, zal in ieder geval
(grove fout inbegrepen), in de mate van het wettelijk toegelatene, onderhevig zijn aan volgende beperkingen:
- het relevante lid en de advocaten die voor het relevante lid optreden zijn niet aansprakelijk voor de
overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht;
- de te betalen schadevergoeding is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat van de dekking door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het relevant lid.
Aansprakelijkheidsvorderingen moeten ingesteld worden binnen de zes (6) maanden na de datum waarop het
schadeverwekkend feit is ontdekt of had moeten zijn ontdekt door de cliënt.
De advocaten actief bij MODO zijn elk verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid door een gewone
verzekering gesloten bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9 1210 Brussels als leidende verzekeraar. De
waarborg van de verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele
wereld, voor activiteiten die de advocaten actief bij MODO uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor.
Voormelde verzekering is niet van toepassing op eisen gericht tegen advocaten actief bij MODO en gevestigd in
de Verenigde Staten van Amerika of Canada, of advocaten actief bij MODO die onderworpen zijn aan de
wetgeving of rechtsmacht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada. De cliënt kan verdere informatie
over de dekking voor beroepsaansprakelijkheid verkrijgen op eenvoudig verzoek. Aanvullende
beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen kunnen in overleg met de cliënt worden afgesloten, met dien
verstande dat de premies hiervan integraal ten laste van de cliënt komen.
De aansprakelijkheidsbeperkingen vervat in dit artikel gelden niet in geval van opzettelijke fout of bedrog.

6. Vertrouwelijkheid.
De advocaten actief bij MODO zijn onderworpen aan het beroepsgeheim.
Alle documenten die een advocaat actief bij MODO overmaakt aan een cliënt (al dan niet in ontwerpvorm),
zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) overeenkomsten, adviezen, memoranda, nota’s, procedurestukken,
vennootschapsdocumenten, briefwisseling en e mails, zijn vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan niet overmaken aan derden of
verspreiden tenzij met de schriftelijke en voorafgaande toestemming van het relevant lid.
7. Erelonen – kosten -- betaling.
De diensten worden verstrekt tegen betaling van erelonen en kosten, behoudens andere afspraken. De
toegepaste erelonen voor de verstrekte dienstverlening zullen door het relevant lid in samenspraak met de
cliënt worden vastgelegd, zodra een eerste inschatting is gemaakt van de opdracht. De erelonen worden
berekend tegen het standaard of overeengekomen uurtarief, tenzij een vast ereloon werd overeengekomen
met de cliënt voor de betrokken opdracht.

De erelonen zijn te vermeerderen met de toepasselijke BTW en dossierkosten. Tenzij anders overeengekomen,
worden de dossierkosten (administratiekost, telecommunicatie, fotokopie, gewone verzendingskosten, etc.)
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berekend a rato van een gemiddeld percentage van 7% op het aangerekende ereloon. Zogenaamde out-ofpocket kosten (gerechtskosten, verplaatsingskosten, vertaalkosten, etc.) worden aan de cliënt doorgerekend
tegen hun werkelijke kostprijs.
Op diens verzoek kan de cliënt op voorhand een raming krijgen van het bedrag aan erelonen en kosten.
Afhankelijk van de aard van het dossier kan een voorafgaande betaling van een provisie voor het bedrag aan
erelonen en kosten worden gevraagd.
Tenzij anders overeengekomen met de cliënt, zal maandelijks aan de cliënt een kosten- en ereloonstaat
worden toegestuurd met een overzicht van de geleverde prestaties. Opmerkingen op of betwisting van de
kosten- en ereloonstaat moeten binnen de 8 dagen na ontvangst ervan door de cliënt worden meegedeeld. Bij
gebrek aan opmerkingen of betwisting binnen de aangegeven termijn wordt de ereloon- en kostenstaat
onherroepelijk geacht aanvaard te zijn. In geval van betwisting zal het relevante lid zich samen met de cliënt
inspannen om dit geschil minnelijk te regelen.
Kosten- en ereloonstaten zijn te betalen binnen de 14 dagen na hun dagtekening, tenzij anders
overeengekomen. Bij gebrek aan betaling binnen voormelde termijn zijn van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus
2002, te rekenen vanaf factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding (welke minstens 15% van het
factuurbedrag bedraagt). Gebrek aan tijdige betaling van de kosten- en ereloonstaat, kan aanleiding geven tot
de opschorting of beëindiging van de professionele relatie en de invordering van de verschuldigde bedragen.
8. Einde van de samenwerking.
Tenzij de samenwerking voor een bepaalde duur is aangegaan, is de cliënt of het relevante lid steeds
gerechtigd een einde te stellen aan een samenwerking met opeenvolgende prestaties mits schriftelijke opzeg
en naleving van een redelijke opzegtermijn. Bij opzegging van de overeenkomst blijven de kosten en erelonen
voor reeds verrichte prestaties, en indien het ereloon forfaitair of proportioneel wordt begroot, het pro rata
ereloon voor de reeds verrichte prestaties, verschuldigd door de cliënt. Voor punctuele opdrachten wordt de
samenwerking geacht te zijn beëindigd bij de vervulling van de opdracht.
9. Intellectuele eigendom.
Alle documenten opgesteld door de advocaten actief bij MODO zijn beschermd door intellectuele
eigendomsrechten die toekomen aan het relevante lid (voor zover zij niet aan derden toekomen) en mogen
niet gebruikt, gereproduceerd of geëxploiteerd worden buiten het kader van het door het relevant lid
toegelaten gebruik.
10. Nietigheid.
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. In
voorkomend geval zullen partijen de betrokken bepalingen vervangen door een nieuwe bepaling die zo dicht
mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke intenties van partijen.
11. Toepasselijk recht.
Elke overeenkomst met een cliënt wordt beheerst door het Belgisch recht en elk geschil in verband met deze
overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse hoven en rechtbanken.
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