
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MELIS ADVOCATEN 

1. Het kantoor 

1.1. “MELIS ADVOCATEN” is een burgerlijke professionele advocatenvennootschap.  De 

vennootschap heeft de vorm van een burgerlijke vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid aangenomen. De uitbatingszetel is gevestigd te 8200 Brugge, 

Pastoriestraat 336, op welk adres alle briefwisseling en betekeningen kunnen geschieden. 

1.2. Filip MELIS oefent het beroep van advocaat uit als zaakvoerder van voormelde 

vennootschap. 

2.    Toepassing 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de 

advocaten werkzaam bij MELIS ADVOCATEN ten aanzien van haar klanten. De contractuele 

relatie bestaat tussen de klant en MELIS ADVOCATEN, zelfs indien de klant slechts contact 

heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij MELIS ADVOCATEN. 

2.2. Deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende voorwaarden van de 

klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de zaakvoerder van MELIS 

ADVOCATEN. 

2.3. Telkens de klant beroep doet op de dienstverlening van MELIS ADVOCATEN, wordt de 

klant geacht de voorwaarden te aanvaarden. De klant erkent door de kennisgeving van deze 

algemene voorwaarden dat hij over alle bedingen ervan afzonderlijk heeft kunnen 

onderhandelen en hij doet bij deze op voorhand afstand van het inroepen van het eventueel 

verboden of nietig karakter van elk of alle van deze bedingen. 

2.4. De klant-rechtspersoon zal de bepalingen van deze voorwaarden tegenwerpelijk maken 

aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, 

onderaannemers en overige medewerkers zodat zij evenzeer hierdoor gebonden zijn.  

2.5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen  ten behoeve van de vennoot van de 

vennootschap MELIS ADVOCATEN, de zaakvoerder van die vennootschap en de voor die 

vennootschap werkende personen. 



2.6. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen. 

2.7. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze 

voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere 

(deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare 

(deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die 

het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling. 

3. Uitvoering van de opdracht 

3.1. De advocaten verbonden aan MELIS ADVOCATEN verrichten hun diensten in naam en 

voor rekening van MELIS ADVOCATEN, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk 

hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer. MELIS ADVOCATEN is de enige 

contractspartij van de klant voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaat-

vennoot, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden, tenzij wanneer de 

advocaat een dossier in eigen beheer behandelt. 

3.2. De overeenkomst tussen MELIS ADVOCATEN en de klant komt tot stand op het ogenblik 

dat MELIS ADVOCATEN haar dienstverlening aanvangt. 

3.3.Tenzij de klant zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, is MELIS ADVOCATEN vrij om dossiers 

of bepaalde aspecten ervan intern te verdelen onder haar medewerkers-advocaten en 

aangestelden. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de 

voorkeurmateries van de advocaten en aangestelden en/of de wensen van de klant. Waar 

nodig wordt gewerkt in teamverband. De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het 

dossier. 

3.4. Alle (resultaten van de) werkzaamheden in het kader van de opdracht blijven te allen 

tijde exclusief eigendom van MELIS ADVOCATEN en mogen door de klant niet aan derden 

worden overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daarop niet mogen beroepen noch 

enige aanspraken kunnen laten gelden ten aanzien van MELIS ADVOCATEN. 

3.5. MELIS ADVOCATEN is opzichtens haar klant gehouden door een inspanningsverbintenis. 

MELIS ADVOCATEN kan daarbij geen bepaald resultaat garanderen. 

4.    Wederzijdse informatieplicht 

4.1. MELIS ADVOCATEN informeert de klant over de uitvoering van de opdracht en het 

verloop van de behandeling van de zaak. 



4.2. De klant verbindt zich ertoe om gedurende de gehele duur van de opdracht onmiddellijk 

alle relevante en noodzakelijke gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, 

zelfs ongevraagd, aan MELIS ADVOCATEN te geven. De klant staat in voor de juistheid, 

volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan MELIS ADVOCATEN 

verstrekte gegevens, informatie en stukken. De klant zal tevens MELIS ADVOCATEN 

spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten of 

omstandigheden, van welke aard ook, nuttig voor de uitvoering van de opdracht. 

5.    Beroep op derden 

5.1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep 

gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de klant de keuze daarvan 

aan MELIS ADVOCATEN, zonder voorafgaande goedkeuring van de klant. Hetzelfde geldt 

voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op 

een (inleidings)zitting, verzoek tot uitstel…) door een plaatselijke advocaat. 

5.2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep 

gedaan wordt op andere derden, zoals buitenlandse advocaten, notarissen, accountants, 

revisoren of deskundigen, worden deze, waar en wanneer mogelijk, gekozen in overleg met 

de klant. 

5.3. Onverminderd het eventuele vereiste overleg, is MELIS ADVOCATEN in de uitvoering van 

haar opdracht, door de klant als lasthebber steeds gemandateerd om voornoemde 

dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de klant, in welk 

geval de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de 

klant zal uitgereikt worden en die factuur door de klant rechtstreeks in handen van de 

betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan. 

5.4. MELIS ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden 

dienstverstrekkers. 

6. Derdengelden 

6.1. MELIS ADVOCATEN houdt een derdenrekening aan en stort alle bedragen die zij op deze 

rekening ontvangt door aan de klant. MELIS ADVOCATEN mag op de bedragen die zij 

ontvangt voor rekening van de klant de sommen inhouden tot vereffening van openstaande 

staten van kosten en erelonen.  



6.2. In geen geval is MELIS ADVOCATEN aansprakelijk ten opzichte van de klant in geval de 

financiële instelling waar de derdenrekening wordt aangehouden failliet gaat, nalatig is of 

(rechts)handelingen stelt die een nadelige invloed kunnen hebben ten aanzien van de klant. 

7.    Ereloon en kosten 

7.1. Bij aanvang van het behandelen van het dossier van de cliënt worden afspraken 

gemaakt over het ereloon en de kosten van MELIS ADVOCATEN. 

7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het ereloon berekend op basis van 

uurtarieven die rekening houden met de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend 

karakter van de zaak. Deze uurtarieven worden periodiek door MELIS ADVOCATEN herzien 

en zijn van toepassing zijn vanaf de datum van wijziging.  

7.3. Onverminderd de aanrekening van ereloon, worden de administratie- en kantoorkosten, 

waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, 

afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, verplaatsingskosten, 

parkeerkosten, ... aangerekend onder de post administratiekosten. 

7.4. De kosten die MELIS ADVOCATEN heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, 

hypotheekkantoren, registratiekantoren, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, 

notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen, … worden onder de post kosten 

afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van 

toepassing). 

7.5. De klant ontvangt periodiek (in principe maandelijks) een staat van erelonen en kosten 

in functie van de gepresteerde werkzaamheden gedurende de afgelopen periode. Daarnaast 

kan MELIS ADVOCATEN bij aanvang of gedurende de loop van de zaak een provisiestaat 

sturen aan de klant met het verzoek een voorschot te vereffenen dat naderhand verrekend 

wordt. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt, voorafgaand aan de 

gedetailleerde staat van kosten- en erelonen. Die provisie kan betrekking hebben op reeds 

geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren 

prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. 

7.6. De klant is ertoe gehouden de staten van MELIS ADVOCATEN onmiddellijk bij ontvangst 

te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding, wordt de klant 

onweerlegbaar geacht de staten van MELIS ADVOCATEN aanvaard te hebben bij gebrek aan 

gemotiveerd en schriftelijk protest binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de staten. 



Behoudens tegenbewijs zal elke geacht worden ontvangen te zijn door de klant de derde 

werkdag na de datum van de staat. 

7.7. MELIS ADVOCATEN is bereid betalingen te ontvangen van derden (anderen dan de 

klant) doch onder dien verstande dat de klant te allen tijde gehouden blijft tot betaling ten 

opzichte van MELIS ADVOCATEN. 

7.8. De klant is gehouden de staat binnen de 15 dagen na ontvangst van de uitnodiging tot 

betalen. MELIS ADVOCATEN kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, 

gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. Bij niet betaling van de staat is de klant 

vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een 

verwijlinterest gelijk aan de intrestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de 

bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire 

schadevergoeding van 10% op het achterstallig bedrag met een minimum van 125 EUR, 

verschuldigd, dit onverminderd het recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke 

rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen. MELIS ADVOCATEN 

is in dit geval het gerechtigd hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle 

dossiers met de betrokken klant te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal 

betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de klant met onmiddellijke ingang te 

beëindigen. MELIS ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de 

schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de klant. 

7.9. Bovendien wordt bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een staat op de 

voorziene vervaldag, het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen staten, van rechtswege en 

onmiddellijk opeisbaar. 

7.10. Indien MELIS ADVOCATEN in een zaak de belangen van meerdere klanten behartigt, 

zijn al deze klanten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten die 

betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld 

in 7.8 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke klant MELIS ADVOCATEN haar 

staten heeft opgemaakt. 

8. Aansprakelijkheid 

8.1. Iedere aansprakelijkheid van MELIS ADVOCATEN alsmede van haar vennoot, 

zaakvoerder, medewerkers en personeel – zowel contractueel als extracontractueel, inclusief 

de aansprakelijkheid voor professionele fouten – is beperkt tot een bedrag gelijk aan twee 

keer het totale ereloon betaald door de klant voor de betrokken opdracht onverminderd wat 



hierna volgt. Iedere aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag van 250.000,00 

EUR. Indien een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering evenwel waarborg verleent voor 

hogere bedragen, zal de aansprakelijkheid verhoogd worden tot aan de bedragen die 

effectief gewaarborgd worden door de verzekeringsmaatschappij voor het betrokken 

schadegeval.  

8.2. Indien MELIS ADVOCATEN wordt aangesproken ten gevolge van een fout of nalatigheid 

van het MELIS ADVOCATEN en derden (met inbegrip van de klant), zal MELIS ADVOCATEN 

ten hoogste aansprakelijk zijn voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of 

nalatigheid van MELIS ADVOCATEN zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die 

derden.  
8.3. MELIS ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering 

van de opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met 

inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van het falen van de samenwerking 

met de klant of andere part i jen, elektronische panne of interruptie van 

communicatiemiddelen niet aan haar te wijten, stakingen, of in het algemeen elke situatie 

die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de opdracht. 
8.4. Elke aanspraak ten overstaan van MELIS ADVOCATEN vervalt in elk geval indien niet 

binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot 

aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden, de vordering in rechte 

is ingesteld.  

8.5. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk 

geval alle vorderingen tegen MELIS ADVOCATEN twee jaar na het einde van de betrokken 

opdracht. 
8.6. De Klant zal het Kantoor en de Personen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in 

verband met, of voortvloeiend uit, de opdracht. Voormelde regeling geldt niet in geval van 

bedrog - tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van het Kantoor - en geldt voor zover 

en in de mate naar Belgisch recht of de deontologische verplichtingen mogelijk is.  

9. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank 

Alle overeenkomsten met MELIS ADVOCATEN worden beheerst door het Belgisch recht. 

Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, 

afdeling Brugge zijn bevoegd.


