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Samenwerkingsovereenkomst
Uw gegevens
Voornaam:

_______________________________

Familienaam:

_________________________________

Naam vennootschap/vereniging: ______________________________________________________________________________________
Adres:

_______________________________

Kbo/btw-nummer:

______________________________________________________________________________________

E-mailadres:

______________________________________________________________________________________

Telefoonnummer:

______________________________________________________________________________________

Wie we zijn

Postcode en plaats:

_________________________________

Onlaw.be is het project van Karel Vincent, advocaat bij de balie van Gent, in samenwerking met een
netwerk van jonge, gedreven en gespecialiseerde advocaten.

Wij staan voor een online en transparante werkwijze waarbij de cliënt maximaal controle heeft over de
dossiers. Wij laten ons leiden door de principes van lean: maximale waarde leveren door niet productieve
acties te vermijden.

Contactgegevens

Karel Vincent - m 0487 024 029 - karel.vincent@onlaw.be Postadres: Muinklaan 7, 9000 Gent – btw/kbonummer BE 0840.507.176.

Wat we doen

Onlaw.be richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen en hen die daarbij betrokken zijn. Onlaw.be
geeft een solide juridische basis aan uw bedrijfsbeslissingen, adviseert en komt tussen bij juridische
problemen.
In het bijzonder richt Onlaw.be zich op contractonderhandelingen, de juridische vormgeving van
ondernemingen: oprichting van vennootschappen, aangaan van commerciële samenwerkingen, uittrede
uit vennootschappen, en in het algemeen de verhouding tot stakeholders, aandeelhouders, schuldeisers,
klanten.

Hoe we werken

Onlaw.be is online georganiseerd, waarbij we samenwerken via Microsoft SharePoint. Om toegang hiertoe
te krijgen, hebt u een (gratis) Microsoft-account nodig. Dit laat ons toe volledige inhoudelijke transparantie
te geven. Het laat bovendien toe efficiënt samen te werken: we maken een onderscheid tussen wat jij als
cliënt kan doen en wat wij als advocaten moeten doen. We zijn papierloos.
Zo betaal je enkel voor de juridische diensten en niet voor dossierkosten, kopieerkosten, archiefkosten, …

Prijs en afrekening

Wij werken bij voorkeur tegen vaste prijzen per project. Vraag gerust een offerte.
Wanneer we niet tegen vaste prijs werken, werken we aan een uurtarief van € 150 per uur, exclusief btw.
We rekenen maandelijks de werkelijke prestaties af, op basis van de time sheet en afgerond op vijf
minuten.
De facturen zijn te betalen binnen de vijftien dagen. Ga je niet akkoord met de gefactureerde bedragen of
de time-sheet, dan moet je dit binnen de twee weken laten weten, anders is de factuur/time sheet
aanvaard.
Wanneer de aard van de zaak het vereist, o.a. bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, vragen we
provisies om de op korte termijn voorzienbare kosten en erelonen te dekken.
Geïnde rechtsplegingsvergoedingen komen tenzij anders overeengekomen de advocaat toe bij wijze van
success fee, bovenop het ereloon.

Kosten en forfaits

Onlaw.be rekent geen kosten aan, anders dan daadwerkelijk gemaakte kosten aan derden, en wat
hieronder verduidelijkt is.
Verplaatsingen buiten Gent rekent onlaw.be aan aan € 0,40 per km, hetzij de werkelijke verplaatsingskost
van het vervoermiddel, bovenop het uurtarief.
Onlaw.be rekent een forfait van € 70 aan per persoonlijke neerlegging ter griffie. Elektronische
neerleggingen worden doorgerekend, vermeerderd met een forfait van € 20 per neerlegging.

Beroep op derden

Onlaw.be doet beroep op derden-advocaten voor de efficiënte organisatie van de dienstverlening, alsook
wanneer de materie inhoudelijk gespecialiseerde bijstand van derden vereist.
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Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid is verzekerd door NV Amlin Europe en tot een bedrag van € 1.000.000 euro. De cliënt
aanvaardt dat de aansprakelijkheid van Karel Vincent beperkt is tot dit bedrag. Indien de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft,
wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten
en intrest tot een bedrag van € 1.500,-

Beëindiging van de
overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de
hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening
houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen
schadevergoeding vragen.
Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.
De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te
verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening
te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere
advocaat.

Bescherming 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
persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de
bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of
meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van
de advocaat.
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.
De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één 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. Dit
antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde
verzoek(en) van de cliënt.

Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan
zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de
ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt
doorgestort.
De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot
dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan
schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten
van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke
bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen,
en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie
onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.
De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onverwijld door
aan deze derden.

Varia

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in
der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking
voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten. Enkel de
rechtbanken van Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Gedaan te (plaats) ____________________ op (datum) __________ en hetzij opgemaakt in twee exemplaren waarvan elke partij erkent haar
exemplaar ontvangen te hebben, hetzij digitaal opgemaakt en ondertekend waarbij elke digitale kopie bewijskrachtig is.

___________________________

___________________________

De cliënt

Karel Vincent | onlaw.be
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