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WETTELIJKE INFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING 
 
1. Wettelijke informatie.  
 
BXL.LEGAL en DATAPROTECTIONOFFICER.LEGAL zijn de handelsnamen van de bvba KOENRAAD FLAMANT 
(hierna afgekort als “Wij” of “Ons/Onze”), met Koenraad FLAMANT als statutair zaakvoerder. 
 
KOENRAAD FLAMANT bvba 
BTW BE 0429.021.991 
Maatschappelijke zetel: Stationstraat 58, 3070 KORTENBERG, België 
 
Tel.: +32 (0)485 13 13 77 
kflamant@bxllegal.be / dpo@dataprotectionofficer.legal 
 
2. Diensten.  
 
Onze dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit het verlenen van advies en aanbevelingen voor cliënten 
(Hierna afgekort als “Cliënt”, dan wel “Cliënten”, indien er meer dan een cliënt is). Bijkomstig kunnen we 
ook wel goederen verkopen (IT, licenties op software, …) Niettemin is het de Cliënt die finaal alle beslissingen 
inzake de toepassing van Onze adviezen en aanbevelingen zelf neemt. 
 
Wij beroepen Ons in het kader van onze dienstverlening op alle informatie van feiten en documenten, zoals 
door de Cliënt verstrekt, en eveneens op alle beslissingen en goedkeuringen van de Cliënt. 
 
De plaats van uitvoering van onze verbintenissen wordt onweerlegbaar geacht Onze zetel te zijn. 
 
3. Erelonen en Kosten.  
 
Onze prestaties worden, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn vastgelegd, in principe op tijdsbasis 
aangerekend. Het uurtarief wordt vastgesteld in functie van de anciënniteit van de betrokken dienstverlener, 
zijn ervaring en het belang en/of de dringendheid van onze tussenkomst. 
 
Voor de prestaties van de zaakvoerder Koenraad Flamant rekenen we een uurtarief van € 225 aan (€ 300 
voor DRINGENDE zaken en weekendwerk, evenals voor FISCALE dossiers) en voor een junior medewerker (- 
5 jaar ervaring) een uurtarief van € 110. Deze uurtarieven gelden voor 2018 en wij behouden ons het recht 
deze jaarlijks te herzien en aan te passen. Met Wij en Ons wordt dus hierna ook overduidelijk verwezen naar 
de tussenkomst van werknemers en zelfstandige onderaannemers. 
 
Ter dekking van Onze algemene secretariaatskosten rekenen we een toeslag van 7% op de prestaties aan, 
tenzij andersluidende afspraken. 
 
Specifieke kosten en out-of-pocket uitgaven (waaronder koeriersdiensten, vertalingen, reis- en 
verblijfskosten, het gebruik van specifieke software, …) worden aan de kostprijs doorgerekend aan de Cliënt. 
 
Onze prestaties worden in principe maandelijks gefactureerd en zijn betaalbaar in EURO. Niettemin kunnen 
Wij ook voorschotten vragen of op andere tijdstippen factureren, gelet op de bedragen of andere criteria. 
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Onze facturen worden, voor zover vereist door de toepasselijke fiscale wetgeving, verhoogd met alle 
belastingen. Op dit moment worden Onze facturen dan ook verhoogd met de BTW. 
 
4. Betaling van onze facturen.  
 
Onze facturen zijn betaalbaar, op onze zetel of op onze bankrekening, binnen de 15 dagen na de 
factuurdatum. 
 
Indien onze facturen niet tijdig betaald zijn, is van rechtswege (automatisch en zonder ingebrekestelling) een 
nalatigheidsintrest verschuldigd gelijk aan 9% op jaarbasis ofwel 0,75 % per maand, ofwel de bij wet 
toegelaten hoogste intrest. Deze nalatigheidsintrest wordt maandelijks aangerekend, evenals niet-
herleidbare forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 50 en een 
maximum € 5.000. 
 
De Cliënt moet Onze facturen onmiddellijk bij ontvangst controleren. Om geldig te zijn dienen klachten 
schriftelijk geformuleerd te worden, binnen de 8 dagen, bij gebreke waaraan de prestaties, facturen en 
staten onherroepelijk als aanvaard worden beschouwd. Een klacht schort de betalingsverplichting van de 
Cliënt enkel op bij bedrog en kwade trouw. 
 
Onverminderd onze andere rechten en rechtsmiddelen, zullen Wij het recht hebben om Onze diensten op 
te schorten, dan wel te beëindigen, tot op het moment van effectieve betaling van alle achterstallige 
facturen, de interesten en de schadevergoedingen. 
 
5. Aansprakelijkheid en beperking.  
 
Wij aanvaarden de verplichting om Onze diensten en levering van goederen volgens de regels van de kunst 
uit te voeren, hierbij de wettelijke bepalingen in acht nemend. Het spreekt voor zicht dat Wij geenszins een 
resultaatsverbintenis aangaan, maar slechts een middelenverbintenis. 
 
De Cliënt is aansprakelijk voor haar personeel en agenten, de juistheid en volledigheid van de aan Ons 
verschafte gegevens en informatie en de tijdigheid ervan, dit met het oog op het uitvoeren van onderhavige 
diensten. 
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de klant Ons gedurende de vorige 6 maanden 
voorafgaand aan het schadeverwekkend feit daadwerkelijk heeft betaald, uitgezonderd kwade trouw en 
bedrog. 
 
In elk geval, en dus ook bij kwade trouw en bedrog, is Onze aansprakelijkheid beperkt tot de sommen 
dewelke Onze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid zal uitkeren. Mocht er voor een aansprakelijkheid 
geen dekking verleend worden door de verzekering, dan is Onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 
15.000 per schadegeval, ongeacht het aantal schadelijdende Cliënten. 
 
Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. 
Wij zijn evenmin aansprakelijk voor de schade die de Cliënt lijdt als gevolg van de kennisname door derden, 
ondanks Onze redelijke voorzorgsmaatregelen en deze van Onze IT-leveranciers. 
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De Cliënt vergoedt en vrijwaart Ons voor alle vorderingen, contractuele en buitencontractuele 
aansprakelijkheden en uitgaven m.b.t. deze Overeenkomst t.a.v. derden, zonder enige uitzondering, zonder 
recht van subrogatie.  
 
Deze aansprakelijkheidsbeperkings- en vrijwaringsclausules zijn ALTIJD van toepassing, of het nu om 
contractenrecht, de wet of een onrechtmatige daad (zoals nalatigheid) gaat of om het even welke andere 
hypothese. 
 
6. Vervaltermijn voor de vordering uit hoofde van onze dienstverlening.  
 
Eender welke vordering, in welke vorm dan ook, in toepassing van onze dienstverlening of die er verband 
mee houdt, moet door Ons, dan wel door de Cliënt, onverwijld in rechte worden ingesteld, uiterlijk 6 
maanden nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of 
redelijkerwijs kon ontdekt worden en uiterlijk 1 jaar inzake de vorderingen in betaling van openstaande 
facturen, dan wel in terugbetaling van het betaalde. Dit zijn vervaltermijnen en elke vordering zal dus 
vervallen zijn (en dus ontoelaatbaar) wanneer deze laattijdig zou ingesteld worden. 
 
7. Overmacht.  
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor de vertraging te wijten aan omstandigheden of oorzaken vreemd aan Onze 
wil, inclusief en zonder exhaustief te zijn, (i) een handeling van, het verzuim van of de weigering door de 
Cliënt om aan deze Overeenkomst mee te werken (inclusief en zonder exhaustief te zijn, de door haar 
gecontroleerde entiteiten of particulieren, of haar opdrachtgevers, bestuurders, werknemers of elk ander 
personeelslid en haar agenten), (ii) een handeling van, het verzuim van of de weigering door een derde om 
mee te werken, (iii) brand of een andere toevalligheid, (iv) natuurrampen, (v) staking of een arbeidsgeschil, 
(vi) oorlog of een andere vorm van agressie, of (vii) te wijten aan een toepasselijke wet, een bevel of een 
verplichting van een overheidsinstelling of de overheid. 
 
 
8. Vertrouwelijkheid.  
 
Indien Wij in het kader van onze dienstverlening in het bezit komen van bedrijfsgebonden of vertrouwelijke 
informatie van de Cliënt, verbinden Wij er ons toe deze informatie niet aan derden openbaar te maken 
zonder de toestemming van de Cliënt met uitzondering indien (a) verplicht bij wet, verplicht door 
regelgeving, omwille van een juridische of administratieve beslissing, of in overeenstemming met de 
toepasselijke professionele gebruiken of omwille van een hangende rechtszaak tussen Ons en de Cliënt, of 
(b) indien zulke informatie op een andere wijze reeds openbaar werd gemaakt. 
De Cliënt aanvaardt dat wij zijn onderneming als referentie mogen gebruiken. 
 
9. Uitwerking. 
 
Deze algemene voorwaarden zijn en blijven onverkort van toepassing, ook na de beëindiging van onze 
dienstverlening. 
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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. 
 
10. Privacy en GDPR 
 
Wij verlenen, als onafhankelijke juridische en/of GDPR-specialist en/of ICT-consultant, juridisch en/of IT 
advies, op verzoek en initiatief van de cliënt. In dit geval is Onze Cliënt niet de enige 
verwerkingsverantwoordelijke (controller) t.a.v. de persoonlijke gegevens, die hij met Ons deelt, teneinde 
ons toe te laten onze contractuele en wettelijke verbintenissen uit te voeren. Wij zijn geen verwerker 
(processor), maar worden een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke op de gedeelde en onze eigen 
persoonlijke gegevens. Meer informatie vindt u in onze Data Sharing Agreement (de overeenkomst inzake 
het delen van persoonlijke gegevens). 
 
Wij verzamelen het liefst zo weinig mogelijk gegevens over Jullie, onze Cliënten of derden. Nochtans is dat 
soms wel nodig. We behandelen jullie gegevens altijd zorgvuldig en stellen alles in het werk om jullie privacy 
te waarborgen. 
 
11. Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbanken. 
 
Deze voorwaarden, Onze dienstverlening en alle Overeenkomsten met Ons, inclusief de bijlagen, zijn in 
overeenstemming met het Belgisch recht opgesteld en daarop is uitsluitend het Belgisch recht van 
toepassing. 
 
Elk eventueel geschil inzake onze dienstverlening, met inbegrip van onze eventuele onrechtmatige daad, zal 
uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Leuven (3000 
LEUVEN), België, hierin inbegrepen de vorderingen in invordering van Onze facturen ten laste van de Cliënt. 


