• U vertrouwt uw dossier toe aan mter. GOOSSENS Sylvie. Mter. GOOSSENS is advocate in België en
is ingeschreven aan de balie van Mechelen. Het advocatenkantoor van mter. GOOSSENS is
gevestigd te 2830 Willebroek, Groene Laan 6.
Mter. GOOSSENS baat haar advocatenkantoor uit in persoonlijke naam en met het
ondernemingsnummer 0820.287.428.
Per e-mail kan u mter. GOOSSENS bereiken via sylvie.goossens@advkantoor.be.
• Het kantoor levert haar diensten onder huidige algemene voorwaarden. Afwijkingen kunnen
enkel schriftelijk worden gemaakt. Eventuele algemene voorwaarden van de cliënt of van derden
kunnen niet als stilzwijgend worden aanvaard en zijn steeds ondergeschikt aan onderhavige
voorwaarden.
• De beroepsaansprakelijkheid van mter. GOOSSENS is verzekerd bij NV AMLIN EUROPE en geldt
overal. In geval van uitkering door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid, is het bedrag in elk
geval beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering mocht plaatsvinden door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van mr. GOOSSSENS, dan is de aansprakelijkheid van
laatstgenoemde, alsmede van elk van haar eventuele medewerkers en werknemers, en van alle
(andere) personen waarvoor mr. GOOSSENS aansprakelijk zou zijn, steeds beperkt tot het ereloon
(en dus niet de betaling van de kosten) dat het kantoor heeft ontvangen voor de uitvoering van de
specifieke opdracht.
• U kan bij mter. GOOSSENS terecht voor onder meer volgende diensten, advies, bijstand bij
geschillen voor de Rechtbanken, Hoven van Beroep en andere rechtsinstanties betrekkelijk
familierecht, zakenrecht, huurrecht, contractenrecht, burgerlijke aansprakelijkheid, strafrecht,
collectieve schuldenregeling,….
De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende behandeling van de zaak
voorschotten/provisies vragen. Elke vertraging in de betaling staat de advocaat toe de uitvoering
van zijn opdracht op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd.
Het ereloon kan, afhankelijk van de aard van de zaak, forfaitair hetzij per uurtarief worden
begroot. De complexiteit, belang, aard en hoogdringendheid van de zaak kan de hoogte van het
(forfaitair- hetzij uur) tarief beïnvloeden.
Wanneer de zaak met succes werd afgerond, kunnen de erelonen worden vermeerderd met een
succesfee.
De kosten worden opgesplitst in administratieve kosten (o.a. opening dossier, briefwisseling,
telefonie, fax, kopieën,…), verplaatsingskosten en kosten voorgeschoten aan derden (o.a.
gerechts- en deurwaarderskosten, griffiekosten, …).
De kosten van dienstverlening worden op verzoek van de cliënt en na bespreking ervan verstrekt.
De administratieve kosten kunnen tevens worden geraadpleegd op kantoor.
• De provisies, tussentijdse staten en eindstaten zijn binnen de vijftien dagen en zonder korting
betaalbaar te Willebroek.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en
zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 10 % per jaar vanaf de vervaldag.
Daarnaast zal het onbetaalde bedrag eveneens verhoogd worden met een forfaitaire
schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 €, zelfs bij toekenning van een termijn van
afbetaling en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 1244 B.W. In elk
geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van een betalingsverplichting
het recht de dienstverlening op te schorten en maakt zij alle openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar. In voorkomend geval zal en kan tot schuldvergelijking worden overgegaan met alle
beschikbare bedragen die door het kantoor werden geïnd.
Betwisting van provisies, tussentijdse staten en eindstaten dienen binnen de 8 dagen na
ontvangst ervan kenbaar gemaakt te worden aan het adres te 2830 Willebroek, Groene laan 6 bij
aangetekend schrijven. Nadien kan geen betwisting meer aanvaard worden.
• U kan mter. GOOSSENS bereiken:
Via post op het adres: Groene Laan 6, te 2830 Willebroek
Via fax op het nummer: 03/886.28.63
Via E-mail op het adres: sylvie.goossens@advkantoor.be
Of via telefoon op het nummer: 03/886.77.77
• De cliënt zal spontaan alle relevante informatie verstrekken en zijn correcte medewerking aan het
verloop van het dossier verlenen. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de advocaat verstrekte informatie.
• De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een
doeltreffende tussenkomst. De advocaat levert hierbij een inspanningsverbintenis.
Het staat de advocaat vrij om, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, de
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem aangewezen
advocaat en/of medewerker. De betreffende voorwaarden blijven daarbij van toepassing.
• Mter. GOOSSENS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkomingen van derden.
• Het kantoor kan ten allen tijde en zonder schadevergoeding onmiddellijk een einde stellen aan de
overeenkomst , onder andere indien de wijze waarop de cliënt zijn zaak behandeld wenst te zien
in strijd is met de deontologische regels van de advocatuur, de betalingsverplichtingen of andere
verplichtingen jegens het advocatenkantoor niet worden nagekomen, indien de
vertrouwensrelatie door toedoen van de cliënt in het gedrang is gebracht of op welke manier dan
ook het advocatenkantoor hindert in de uitvoering van de opdracht.
Bij beëindiging van de overeenkomst, dienen uiteraard de verrichte diensten en gemaakte kosten
tot aan de datum van beëindiging te worden betaald.
• Alle elektronische communicatie uitgaand van het advocatenkantoor is louter indicatief en kan op
generlei wijze de aansprakelijkheid van het advocatenkantoor in het gedrang brengen.
Het advocatenkantoor kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige
schade naar aanleiding van het ontvangen of het gebruik van elektronische documenten vanwege
het advocatenkantoor.

• Als advocaat ingeschreven aan de balie van Mechelen is mter. GOOSSENS onderworpen aan de
reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde.
• Mter. GOOSSENS is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in
volgende gedragscode of reglement: Reglement met betrekking tot de Taxatiecommissie van balie
Mechelen van 1 juli 2010.
• Indien één of meerdere bedingen ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de
afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
• De overeenkomst die u met mter. GOOSSENS aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen
en voor gebeurlijke geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van
Mechelen en in voorkomend geval de Vrederechter van het kanton Willebroek bevoegd,
onverminderd de mogelijkheid van het advocatenkantoor om de procedure conform artikel 624
Ger.W. in te leiden.

