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Algemene Voorwaarden – Lex- IT

1.

INFORMATIE OVER LEX- IT

1.1

Lex- IT is een advocatenkantoor met een focus op IT en privacy recht. Lex- IT is een merknaam
die door Mr. Mathias Baert, met ondernemingsnummer 0828.456.205, kantoorhoudende te
Schuurstraat 29, 9040 Sint- Amandsberg wordt gebruikt voor de levering van zijn diensten. Mr.
Baert is advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Gent. Een verwijzing naar Lex- IT
in deze algemene voorwaarden moet gelezen worden als een verwijzing naar Mr. Baert.

1.2

Voor informatie of klachten kan u Lex- IT steeds bereiken via info@lex-it.be.

2.

TOEPASSELIJKHEID

2.1

Door gebruik te maken van de diensten van Lex- IT erkent en aanvaardt u (de cliënt) de
toepassing van deze algemene voorwaarden. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken,
bevatten deze algemene voorwaarden de volledige rechtsverhouding tussen Lex- IT en de cliënt.
De cliënt erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat zijn (algemene en/of bijzondere) voorwaarden
niet van toepassing zijn.

2.2

Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing zolang de cliënt gebruik maakt van de
diensten van Lex- IT.

3.

VOORWERP

3.1

De precieze inhoud en omvang van de diensten van Lex- IT zal telkens per specifiek geval in
onderling overleg met de cliënt worden bepaald en, indien nodig, bij verdere uitvoering daarvan
worden uitgebreid of aangepast. Deze aanpassing of uitbreiding kan geschieden zonder dat
hierbij enige vormvereiste in acht moet worden genomen. De cliënt kan bij Lex- IT terecht voor
adviesverlening, opstellen, reviseren en onderhandelen van contracten, geschillen omtrent IT
projecten en inhouse projecten. Deze diensten worden conform het Gerechtelijk Wetboek en de
deontologische regels van de Orde van Advocaten uitgevoerd.

3.2

De voormelde diensten worden steeds naar best vermogen uitgevoerd en zijn steeds
inspanningsverbintenissen.

3.3

Tenzij de cliënt zich hier uitdrukkelijk tegen verzet, is Lex- IT gerechtigd om beroep te doen op
professionele derden, zoals technische experten of andere Belgische of buitenlandse advocaten
of consultants. Lex-IT zal niet aansprakelijk zijn de schade of de vertragingen die door een
derde worden veroorzaakt indien het beroep op deze derde was opgelegd door de cliënt.

4.

MEDEWERKING VAN DE CLIËNT

4.1

De cliënt zal Lex- IT onverwijld alle informatie verschaffen die nodig of nuttig zijn voor de
uitvoering van de diensten. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van de door hem verstrekte gegevens. Indien de cliënt zijn/haar noodzakelijke medewerking
niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Lex- IT vrij om de diensten tijdelijk
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op te schorten of voor de cliënt geen verdere diensten te verrichten. Lex- IT is niet aansprakelijk
voor enige schade die uit deze opschorting of onttrekking zou kunnen voortvloeien.
5.

VERGOEDING EN FACTURATIE

5.1

De door Lex- IT verrichte diensten worden als erelonen aangerekend. Behoudens
andersluidende overeenkomst worden zij aangerekend op basis van de gepresteerde
tijdeenheden en volgens het basisuurtarief van Lex-IT van 125 EUR. Lex- IT behoudt zich het
recht voor deze tarieven aan te passen in functie van de aard van de zaak, de moeilijkheidsgraad
en het dringende karakter. Lex- IT zal de cliënt hiervan op de hoogte brengen voor het sluiten
van de overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande kunnen ook andere formules (vaste
prijs, abonnement) worden afgesproken.

5.2

Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW. Enkel op de
voorgeschoten kosten zal, onder de voorwaarden bepaald in de BTW wetgeving, geen BTW
worden aangerekend.

5.3

Om de algemene administratieve kosten te deken, rekent Lex- IT een extra kost van 5% van de
ereloonstaat aan. Dit omvat niet de specifieke kosten voor verplaatsingen, vertalingen,
gerechtsdeurwaarders, advies van andere advocaten, … Deze worden als afzonderlijke kost
gefactureerd. Lex- IT zal de cliënt hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen.

5.4

Behoudens andersluidende afspraken tussen de partijen, zal Lex- IT de cliënt op een
maandelijkse basis factureren.

5.5

Lex-IT behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn
werkzaamheden een voorschotten te vragen door middel van een voorschotfactuur. In de
uiteindelijke eindstaat/afrekening worden de reeds betaalde voorschotten in rekening gebracht

5.6

Tenzij expliciet anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar binnen de dertig (30)
kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebrek aan betaling binnen de in deze paragraaf vermelde
termijn zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest
van 8% verschuldigd zijn. Tevens zal een conventionele forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd zijn die gelijk is aan 10% met een minimum van 50 EUR. Dit onverminderd het
recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen en onverminderd eventuele
gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) moest een gerechtelijke invordering
noodzakelijk zijn.

5.7

Lex- IT zal niet verplicht zijn verdere diensten te verlenen, vooraleer de vervalen
vorderingsstaten vereffend zijn.

6.

DERDENGELDEN

6.1

Lex- IT stort alle bedragen die hij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst
mogelijke tijd door aan de cliënt.
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6.2

Lex- IT mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot
dekking van de bedragen die de cliënt aan hem verschuldigd is, ook al zijn deze nog niet
opeisbaar. Lex- IT zal de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

7.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, behoudt Lex- It alle auteursrechten en andere
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle producten die ontwikkeld of gebruikt
worden in het kader van de dienstverlening t.a.v. de cliënt.

7.2

Het is de cliënt niet toegestaan om de door Lex- IT specifiek voor de cliënt gemaakte adviezen,
nota’s, contracten, documenten of andere intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke
vorm, zonder zijn voorafgaandelijke toestemming openbaar te maken of op welke wijze ook te
gebruiken, anders dan in het kader van de opdracht die werd toegekend aan Lex- IT.

8.

VERTROUWELIJKHEID

8.1

Lex- IT en de cliënt zullen beide maatregelen nemen om de integriteit en vertrouwelijkheid te
bewaren van de informatie die in het kader van de dienstverlening werd bekomen. Lex- IT is
daarnaast tevens gebonden door de deontologische regels inzake vertrouwelijkheid van de Orde
van Advocaten.

8.2

8.3

Lex- IT zal informatie enkel bekend maken wanneer:
(a)

dit uitdrukkelijk wordt vereist door de wet of de Orde van Advocaten;

(b)

de cliënt hiertoe toestemming geeft;

(c)

de informatie zich reeds in het publiek domein bevindt;

(d)

de bekendmaking gebeurt aan andere adviseurs van de cliënt die betrokken zijn bij
het voorwerp waarop de diensten van Lex- IT betrekking hebben;

Behoudens andersluidende afspraken tussen de partijen, is Lex- IT steeds gerechtigd om de
naam van de cliënt te gebruiken als referentie.

9.

AANSPRAKELIJKHEID

9.1

De aansprakelijkheid van Lex- IT zal steeds beperkt zijn tot het bedrag dat gedekt is door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekering, om welke reden dan ook niet
zou uitbetalen, is de aansprakelijkheid van Lex- IT beperkt tot twee maal de waarde van de
door de cliënt betaalde erelonen die betrekking hebben op de diensten die aanleiding hebben
gegeven tot de schade, met een maximum van 25.000 EUR.

9.2

De voormelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor schade die
veroorzaakt is door een opzettelijke fout van Lex- IT.

9.3

Lex- IT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke tekortkomingen van derden
(daaronder ook begrepen (gespecialiseerde en/of buitenlandse) advocaten die niet verbonden
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zijn aan Lex-IT), die door hem of de cliënt worden ingeschakeld, zelfs niet indien deze derden
hun vergoeding/erelonen en kosten aan Lex- IT zouden aanrekenen en/of deze derden als een
onderaannemer van een advocaat verbonden aan Lex- IT aangezien zouden worden
10.

BEËINDIGING

10.1

De cliënt en Lex- IT kunnen ten alle tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst zonder
motivering en met onmiddellijke ingang op te zeggen. Dergelijke opzegging moet steeds
schriftelijk gebeuren. Indien de cliënt een consument is in de zijn van het WER kan Lex- IT de
overeenkomst slechts opzeggen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens
twee weken. Voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van Lex- IT om zijn
werkzaamheden in tussentijd te schorsen, moet de cliënt in gebreke zijn, of om de overeenkomst
te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie.

10.2

De cliënt verbindt zich ertoe om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van effectieve
beëindiging van de overeenkomst te voldoen.

10.3

Lex- IT is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de
overeenkomst tussen hem en de cliënt, behoudens ingeval zij omwille van wanprestatie lastens
Lex- IT zou worden ontbonden.

10.4

Lex- IT bezorgt de cliënt op eerste verzoek zijn/haar dossier terug.

11.

ARCHIVERING

11.1

Lex- IT archiveert na de beëindiging van de diensten het dossier en bewaart dit vervolgens voor
een periode van vijf jaar.

11.2

Overige documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door
hem gearchiveerd te worden. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier vernietigd.

12.

IDENTIFICATIEPLICHT

12.1

Het preventieve luik van de anti-witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme, B.S. 9 februari 1993) is van toepassing verklaard op de advocatuur. In dit verband
wordt in het bijzonder gewezen op artikel 3, artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van
11 januari 1993.
Deze anti-witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten
dienen in het kader van het preventieve luik een aantal administratieve verplichtingen te
vervullen en bepaalde transacties te melden. Op grond van een wettelijk ingestelde
identificatieplicht is de advocaat verplicht de identiteit van zijn cliënt te controleren. De cliënt
zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten
bezorgen, en in voorkomend geval ook de gegevens van zijn mandatarissen.
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12.2

Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de
informatie vervolgens doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze
meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil.

12.3

Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd
meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

13.

ALGEMEEN

13.1

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, of een
gedeelte van een bepaling, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de rest van de
bepaling en de andere clausules. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge
overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of
grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

13.2

Lex- IT behoudt zich te allen tijde het recht voor om onderhavige voorwaarden te wijzigen.
Ingeval van een wijziging brengt Lex- IT de gewijzigde tekst ter kennis aan cliënt. Een
vermelding van de nieuwe algemene voorwaarden op de website van Lex- IT wordt beschouwd
als voldoende kennisgeving. Bij gebrek aan een schriftelijk protest binnen de 30 kalenderdagen
na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de
gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de cliënt voor de toekomst

14.

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

14.1

Op de rechtsverhouding tussen Lex- IT en de cliënt is uitsluitend het Belgische recht van
toepassing. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

14.2

Elke vordering van de cliënt met betrekking tot de geleverde diensten verjaart 1 jaar na de dag
waarop de cliënt kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van het
schadeverwekkend feit dat aanleiding gaf tot die vordering.

Opgemaakt te Gent
10 oktober 2016
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