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1. MODO LAW
Modo law (“Modo”) is een samenwerkingsverband tussen advocatenkantoren die hun diensten op
zelfstandige basis aanbieden:1
§
§
§

D. Deneuter Advocatenkantoor BV, E. Bockstaellaan, 182, 1020 Brussel, ondernemingsnummer
0884.861.417;
Dominique Walravens, advocaat, 1020 Brussel, Edmond Tollenaerestraat 56–75 b23, RPR
(Brussel) 0666.569.845;
Jan Geldof, advocaat, 1020 Brussel, Edmond Tollenaerestraat 56–75 b23, RPR (Brussel)
0812.548.016;

(hierna elk afzonderlijk een “Modo lid” genoemd)
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 Modo lid dat de cliënt vertegenwoordigt. Alle advocaten actief bij
Modo zijn toegelaten tot de balie van Brussel.
2. TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door een Modo lid worden geleverd.
Door een beroep te doen op de diensten van een Modo lid, erkent de cliënt kennis te hebben genomen van
deze voorwaarden en te aanvaarden dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de uitvoering
van de diensten. Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of van deze algemene voorwaarden is slechts
geldig voor zover deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk is aanvaard door de cliënt en het
relevant Modo lid. De algemene voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door het desbetreffende Modo lid.
3. PRESTATIES – INSPANNINGSVERBINTENIS
Bij hun dienstverlening leveren de Modo leden redelijke inspanningen om hun prestaties binnen de door de
cliënt aangegeven termijn te leveren, 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.
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Advocatengroepering zoals bedoeld in de Deontologische Codex voor advocaten.

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 Modo leden voor de
uitvoering van hun opdracht een beroep kunnen doen op andere advocaten of bepaalde specifieke taken
kunnen uitbesteden.
Modo leden leveren hun prestaties ten behoeve van de cliënt en derden kunnen daaraan geen rechten
ontlenen.
4. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN OPSLAG
De cliënt aanvaardt dat Modo leden e-mails versturen in een niet-versleuteld formaat. Encryptie is
mogelijk op schriftelijk en tijdig verzoek van de cliënt. Tenzij anders overeengekomen, worden de kosten
van die encryptie 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.
5. AANSPRAKELIJKHEID
Modo leden, of advocaten die namens hen optreden, zijn niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade
zoals reputatieschade, verlies van cliënteel, tijdverlies, verlies van gegevens, verlies van commerciële
opportuniteiten, of enige gelijkaardige verliezen. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor schade aan de
elektronische systemen van de cliënt ten gevolge van elektronische communicatie of schade ten gevolge
van virussen of soortgelijke bedreigingen van hun systemen.
Iedere aansprakelijkheid (contractueel of buitencontractueel) van Modo leden en de advocaten die
namens hen optreden, ontstaan uit of in de context van de aangeboden diensten, zal in ieder geval (grove
fout inbegrepen), in de mate van het wettelijk toegestane, onderhevig zijn aan volgende beperkingen:
§
§
§

zij zijn in geen geval aansprakelijk voor vertragingen en niet gehaalde termijnen die te wijten zijn
aan het handelen of nalaten van cliënten, derden, of een gevolg zijn van overmacht.
de te betalen schadevergoeding is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de dekking voorzien
onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het betrokken Modo lid.
elke vordering tot schadevergoeding moet worden ingesteld binnen zes (6) maanden nadat de
cliënt kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had moeten krijgen van de gebeurtenis die de
schade heeft veroorzaakt.

Alle Modo leden zijn voor hun fouten en nalatigheden verzekerd via Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan
9, 1210 Brussel, als leidende verzekeraar. De verzekering dekt de beroepsaansprakelijkheid voor de
diensten die Modo leden over de hele wereld verrichten vanuit hun kantoor in België. Deze verzekering is
niet van toepassing op diensten verricht door Modo leden gevestigd in of onderworpen aan de jurisdictie in

de Verenigde Staten van Amerika of Canada. Een afzonderlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt
eventuele fouten of nalatigheden van de Modo leden die in de Verenigde Staten gevestigd zijn, via Everest
National Insurance Company. Meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal op
eenvoudig verzoek van de cliënt worden verstrekt. Indien de cliënt dit wenst, zal Modo een aanvullende
verzekering voor beroepsaansprakelijkheid afsluiten op kosten van de cliënt.
De aansprakelijkheidsbeperkingen vervat in dit artikel gelden niet in geval van opzettelijke fout of bedrog.
6. VERTROUWELIJKHEID
Alle Modo leden zijn onderworpen aan het beroepsgeheim.
Alle documenten die Modo leden aan cliënten overmaken (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. Noch het betreffende Modo lid, noch de cliënt mag voormelde documenten alsmede de
inhoud ervan publiceren, verspreiden of overmaken aan derden zonder schriftelijke en voorafgaande
toestemming van de andere partij, tenzij vereist door de wet.
7. ERELOON – KOSTEN – BETALING
Behoudens andersluidende afspraken worden alle diensten verstrekt tegen betaling van erelonen en
kosten en met toepassing van onderstaande voorwaarden.
Het honorarium wordt bepaald en meegedeeld aan de cliënt na een eerste consultatie en een grondige
evaluatie van de doelstellingen van de vertegenwoordiging. Alvorens diensten te verlenen kan Modo, op
verzoek van de cliënt, een niet-bindende raming van de totale honoraria en kosten verstrekken. Afhankelijk
van de aard van de zaak kan Modo de cliënt vragen een voorschot voor honoraria en kosten te betalen.
Tenzij een forfaitair honorarium of een gereduceerd uurtarief is overeengekomen, worden alle honoraria
berekend op basis van de standaard netto uurtarieven van de betrokken advocaten. In voorkomend geval
worden alle honoraria vermeerderd met BTW en dossierkosten. Dossierkosten (zoals administratiekost,
telecommunicatie, fotokopie, gewone verzendingskosten, etc.) worden gewoonlijk berekend tegen een
gemiddeld tarief van 7% van alle in rekening gebrachte honoraria. Zogenaamde out-of-pocket kosten
(gerechtskosten, verplaatsingskosten, vertaalkosten, etc.) worden aan de cliënt doorgerekend tegen hun
werkelijke kostprijs.
Tenzij anders overeengekomen, zal maandelijks aan de cliënt een kosten- en ereloonstaat worden
toegestuurd met een overzicht van de geleverde prestaties. Opmerkingen op of betwisting van de kostenen ereloonstaat moeten binnen acht (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 Modo lid zich samen met
de cliënt inspannen om dit geschil minnelijk te op te lossen.

Kosten- en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen veertien (14) dagen na hun dagtekening. 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 schadevergoeding die minstens 15% van het factuurbedrag
bedraagt. Gebrek aan betaling van de kosten- en ereloonstaat kan aanleiding geven tot de opschorting of
beëindiging van de professionele relatie en tot de invordering van de verschuldigde bedragen.
8. EINDE VAN DE SAMENWERKING
Tenzij de samenwerking voor een bepaalde duur is aangegaan, heeft de cliënt of het relevante Modo lid
steeds het recht de samenwerking te beëindigen, mits schriftelijke opzeg en met naleving van een
redelijke opzegtermijn. In geval van beëindiging van de samenwerking worden gemaakte kosten en
erelonen voor reeds verrichte prestaties onmiddellijk opeisbaar. Indien een forfaitair honorarium
overeengekomen was, wordt dat honorarium evenredig verdeeld over de verleende diensten in verhouding
tot de in totaal te verrichten diensten, met een minimum van 50% van het volledige honorarium. 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 en mogen niet gebruikt, gereproduceerd of geëxploiteerd worden zonder (expliciete of
impliciete) toestemming daartoe.
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.

