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Algemene Voorwaarden NautaDutilh BVBA/SPRL 

1. NautaDutilh BVBA/SPRL, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, 

metondernemingsnummer 0479.249.878 (ondernemingsloket Xerius, Vesaliusstraat 31, 1000 

Brussel)("NautaDutilh") is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Belgisch recht met als doel het verlenen van juridische 

diensten.  

2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van NautaDutilh, haar partners, alle andere 

personen die werken voor of in samenwerking met NautaDutilh of op wie zij beroep doet en alle 

personen voor wie NautaDutilh aansprakelijk kan worden gehouden. Zodra deze algemene voorwaarden 

meegedeeld zijn aan de cliënt, zijn zij van toepassing op alle zaken behandeld door NautaDutilh zonder 

dat enige verdere afzonderlijke mededeling vereist is voor zaken die u ons nadien toevertrouwt 

3.  De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten werkzaam bij NautaDutilh is in eerste rang verzekerd bij 

Amlin Europe N.V., Koning Albert-II laan 9, 1210 Brussel (voor advocaten aangesloten bij de Orde van 

Vlaamse Balies) en ETHIAS, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik (voor advocaten aangesloten bij de Orde 

van Franstalige en Duitstalige Balies). Bijkomend heeft NautaDutilh een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, in tweede rang, afgesloten bij ETHIAS, Rue des Croisiers 24, 

4000 Luik en AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. Deze verzekeringspolissen verlenen dekking in de 

hele wereld met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Daarnaast heeft 

NautaDutilh nog een polis met wereldwijde dekking afgesloten bij Allianz Nederland Groep N.V., 

Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland. 

De aansprakelijkheid van NautaDutilh is in alle gevallen en wat de oorzaak van de schade ook mag zijn 

beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval wordt uitbetaald onder de toepasselijke 

verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat 

ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van 

NautaDutilh komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige lid bedoelde 

verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid door NautaDutilh beperkt tot driemaal het 

door de cliënt in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan erelonen betaalde bedrag, met 

een globale beperking van 500.000 EUR. 

In ieder geval zal elk recht op vergoeding vervallen indien de vordering niet voor de bevoegde rechtbank 

isingeleid binnen één (1) jaar nadat de cliënt kennis heeft genomen van de feiten waarop zijn recht is 

gesteund of er redelijkerwijze kennis van had moeten nemen. 

4.  In het kader van de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten, kan NautaDutilh beroep doen op 

(enstaat zij in voor) haar advocaten en werknemers. Waar nodig kan NautaDutilh beroep doen op derde 

partijen omhaar diensten te leveren. Voor de schade veroorzaakt door derden is NautaDutilh niet 

verantwoordelijk, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk werd bedongen. 

5.  Derde partijen waarop beroep wordt gedaan in het kader van de uitvoering van een door de cliënt 

toegekende opdracht kunnen in dit verband hun aansprakelijkheid wensen te beperken. NautaDutilh 

bedingt uitdrukkelijk dat alle opdrachten die haar door cliënten zijn toegekend haar tevens de expliciete 

of impliciete toestemming verlenen om deze beperkingen van aansprakelijkheid in naam en voor 

rekening van haar cliënten te aanvaarden. 

6. Elke raming van erelonen door NautaDutilh wordt bij benadering gegeven. Wanneer enige 

veronderstelling die aan de basis lag van de raming fout blijkt, of indien de instructies of de omvang van 

de opdracht wijzigt, is de raming gemaakt door NautaDutilh mogelijk niet langer accuraat. Geen enkele 

raming is bijgevolg definitief. Onze tarieven zijn exclusief toepasselijke BTW. 
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7.  De ereloonstaten van NautaDutilh moeten betaald worden binnen 30 dagen na de datum van opstelling 

ervan. Elk gevraagd voorschot is contant betaalbaar (8 kalenderdagen) en dit alvorens enige 

werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden. Tenzij anders bepaald, worden onze ereloonstaten 

beheerst door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij 

handelstransacties. Alle vervallen ereloonstaten zullen zonder enige bijkomende mededeling, verhoogd 

worden door (i) nalatigheidsinteresten tegen de wettelijke jaarlijkse interestvoet zoals vermeld in de wet 

van 2 augustus 2002 en (ii) een supplement van 10 % van het vervallen saldo ter dekking van extra-

juridische (invorderings) kosten. Dit supplement bedraagt ten minste EUR 250. Bovendien behoudt 

NautaDutilh het recht om bijkomende schadevergoeding te eisen voor alle werkelijk geleden schade of 

opgelopen kosten. 

 In geval van niet-betaling behoudt NautaDutilh het recht om de uitvoering van de opdracht te schorsen 

na decliënt hierover te hebben geïnformeerd. In voorkomend geval zal NautaDutilh niet aansprakelijk 

kunnen gesteld worden voor enige schade of verlies dat de schorsing van de dienstverlening zou 

veroorzaken. 

8. NautaDutilh is onderworpen aan de wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel 

voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (zoals de Wet van 11 januari 1993, van tijd 

tot tijd gewijzigd). In verband hiermee zijn onze cliënten verplicht alle informatie te bezorgen die 

NautaDutilh opvraagt om te voldoen aan haar verplichtingen opgelegd door deze wetgeving. 

9.  De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door, en 

geïnterpreteerd volgens Belgisch recht. Alle geschillen tussen NautaDutilh en haar cliënten en tussen de 

cliënten van NautaDutilh en de personen waarvoor NautaDutilh verantwoordelijk is, zullen onderworpen 

zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Niettegenstaande het voorgaande, 

behoudt NautaDutilh het recht gerechtelijke stappen te ondernemen in elke andere bevoegde rechtbank, 

zoals die van de woonplaats van de cliënt. 

10. Deze algemene voorwaarden kunnen niet alleen ingeroepen worden door NautaDutilh, maar ook door 

elke andere persoon op wie NautaDutilh beroep doet in uitvoering van de opdracht. Hetzelfde geldt voor 

voormalige personeelsleden en advocaten van NautaDutilh indien ze aansprakelijk worden geacht, na 

NautaDutilh te hebben verlaten, voor het werk dat zij uitgevoerd hebben toen ze voor NautaDutilh 

werkten. 

11.  NautaDutilh kan steeds bijzondere voorwaarden invoegen in de opdrachtbrief aan de cliënt in het 

bijzonder over belangenconflicten en tariefafspraken. Indien uitdrukkelijk overeengekomen met de cliënt, 

kunnen dergelijke bijzondere voorwaarden afwijken van deze algemene voorwaarden.. 

12.  Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. De toepasselijke algemene 

voorwaarden kunnen op elk moment geraadpleegd worden op de website van NautaDutilh: 

www.nautadutilh.com 
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