ALGEMENE VOORWAARDEN SB2
0. Informatie en verwerking van persoonsgegevens
De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de
behandeling van de zaak.
De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle
nuttige informatie aan de advocaat.
De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de
persoonsgegevens1, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten 2 en de bijzondere
categorieën van persoonsgegevens3 die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken4 voor een of meer welbepaalde
doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat onder punt 1.
De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde
belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie
en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn
persoonsgegevens aan de advocaat te richten.5
De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op
zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die
termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. 6 Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze
aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.
De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de
administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van de groepering “SEBRECHTS CALUWAERTS – BUELENS – BONGAERTS” , waaraan verbonden advocaten Tim Sebrechts – Erica Caluwaerts Alex Buelens – Klaas Bongaerts - Elien Bruyndonckx met kantoor te 2018 ANTWERPEN, Quellinstraat 37.
1.2 Contactgegevens:
Quellinstraat 37, 4e verdieping
2018 ANTWERPEN
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Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die
direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens,
een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
2
Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.
3
Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens,
biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands
seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.
4
Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met
betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
5
Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6
Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met
betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
7
Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
8
Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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T: +32 3 205 62 16
F: +32 3 293 88 52
e-mail: ts@sb2.be – ec@sb2.be – ab@sb2.be - kb@sb2.be –eb@sb2.be
Ondernemingsnummer: Tim Sebrechts – 0542.782.306, Erica Caluwaerts – 0836.902.439 , Alex Buelens –
0812.417.164, Klaas Bongaerts – 0829.249.238, Elien Bruyndonckx - 0637.993.546
1.3 De advocaten verbonden aan “Sebrechts – Caluwaerts – Buelens – Bongaerts Advocaten” zijn advocaat in België en
zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Antwerpen.
Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en aan de reglementen van de Orde van
Advocaten te Antwerpen.
2. Dienstverlening
De dienstverlening van “Sebrechts - Caluwaerts – Buelens – Bongaerts Advocaten” heeft o.m. betrekking op bijstand en
het voeren van procedures voor de rechtbank, adviesverlening, bijstand bij onderhandelingen, … Deze opsomming is
niet limitatief. Partijen zullen het precieze voorwerp van dienstverlening bij aanvang van de werkzaamheden
overeenkomen en desgevallend nadien nog kunnen aanvullen of wijzigen.
Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder
of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.
3. Aansprakelijkheid
3.1 De advocaten verbonden aan “Sebrechts – Caluwaerts – Buelens – Bongaerts Advocaten” zijn individueel verzekerd
voor hun beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een verzekering onderschreven door de ORDE VAN VLAAMSE BALIES
bij
AMLIN EUROPE NV (eerste verzekeraar, 70 %), ZURICH INSURANCE PLC, Belgium Branch
(medeverzekeraar, 25%) en KBC VERZEKERINGEN NV (medeverzekeraar, 5%) onderschreven verzekering
“burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten” (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits nv, B-2140 Borgerhout,
Plantin en Moretuslei 297).
3.2 De dekking van deze verzekeringsovereenkomst geldt voor feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2017.
De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele
wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van
de door de verzekeringsovereenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de
verzekerden ingesteld worden in de Verenigde Staten of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de
Verenigde Staten of Canada.
3.3 De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis –
bedraagt maximaal € 2.500.000,- per schadegeval. Desgevallend kan in een aanvullende overeenkomst tussen partijen
een aanvullende verzekering worden afgesloten.
4. Vergoeding
4.1 Tenzij anders wordt overeengekomen hanteert “Sebrechts – Caluwaerts – Buelens – Bongaerts Advocaten” een
uurtarief van € 150,00 per uur excl. BTW voor haar erelonen.
4.2 Onverminderd de aanrekening van erelonen zullen de kosten als volgt aangerekend worden (alle bedragen zijn
exclusief BTW):
- Dossieropening (incl. eerste verkennend gesprek maximaal 15 min.): eenmalig € 75,00
- Briefwisseling: € 10,00
- Fotokopies: € 0,50
- Verplaatsingen: € 0,50 / km
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4.3 De gerechtskosten die “Sebrechts – Caluwaerts – Buelens – Bongaerts Advocaten” voorschiet zullen afzonderlijk
aangerekend worden.
4.4 “Sebrechts – Caluwaerts – Buelens – Bongaerts Advocaten” behoudt zich het recht voor om voor de aanvang en
tijdens de loop van haar werkzaamheden voorschotten te vragen d.m.v. een provisiefactuur.
Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt aan “Sebrechts – Caluwaerts – Buelens – Bongaerts Advocaten”
moet betalen voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur. In de afrekening wordt rekening
gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.
5. Betaling
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of met de eindstaat moet hij deze binnen de 14 dagen na
ontvangst schriftelijk protesteren.
Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling moratoire
intresten aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het laattijdig
betaalde bedrag, met een minimum van € 30.
6. Derdengelden
Ontvangen derdengelden zullen mogen worden aangewend tot dekking van openstaande facturen die de cliënt
verschuldigd is, of tot dekking van nog te factureren geleverde prestaties en kosten, tenzij “Sebrechts – Caluwaerts –
Buelens – Bongaerts Advocaten” hiervan zou afzien.

7. Rechtsplegingsvergoeding
De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding als tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de in het
gelijk gestelde partij en omvat geenszins de reële kosten en erelonen van “Sebrechts – Caluwaerts – Buelens –
Bongaerts Advocaten”.
8. Betwisting
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
Het Belgische recht is exclusief van toepassing.
Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op
onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de
advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.
Dat kan via de volgende contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be
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