
DIEPENDAELE ADVOCATUUR 
ALGEMENE VOORWAARDEN betrekkelijk invorderingen onbetaalde facturen 

  
1. De voorwaarden hieronder uiteengezet zijn van toepassing op de opdracht tot invordering van onbetaalde 

facturen die de schuldeiser geeft aan DIEPENDAELE ADVOCATUUR van zodra deze laatste de opdracht schriftelijk 

heeft aanvaard. 

 

2. De schuldeiser staat voorafgaand zelf in voor de ingebrekestellingen &/of aanmaningen tot betaling aan het 

adres van de debiteur en bezorgt, bij gebrek aan (volledige) betaling binnen de laatst verleende betaaltermijn, 

onverwijld aan DIEPENDAELE ADVOCATUUR ter invordering op de debiteur van het openstaande saldo, 

vermeerderd met het gebeurlijk bedongen schadebeding en de verwijlintresten, een kopie van de openstaande 

factuur samen met de algemene voorwaarden die daarop van kracht zijn.  

 

3. DIEPENDAELE ADVOCATUUR gaat de wettelijke gegevens na van de schuldeiser zoals gepubliceerd in de 

Kruispuntbank der Ondernemingen dan wel het Rijksregister, doet een marginale toetsing van de solvabiliteit 

van de debiteur en voorziet in de redactie van een dagvaarding-invordering bij de bevoegde rechtbank op een 

door haar gekozen datum van inleiding. 

 

4. Voor naam en voor rekening van de schuldeiser gelast DIEPENDAELE ADVOCATUUR een gerechtsdeurwaarder 

naar keuze van de schuldeiser en bij gebreke daaraan haar gebruikelijke gerechtsdeurwaarder, met de opdracht 

om de dagvaarding te betekenen en de zaak op de rol te plaatsen van de rechtbank waar de zaak aanhangig is 

gemaakt. De gerechtsdeurwaarder zal de kosten daarvoor rechtstreeks aan de schuldeiser factureren. 

 

5. Voor zover de schulden, inclusief de gerechtskosten niet volledig zijn geregeld voordat de rechtbank de zaak 

behandelt, zorgt DIEPENDAELE ADVOCATUUR voor een vonnis (gebeurlijk op verstek) waarin de debiteur wordt 

veroordeeld tot betaling van de gevorderde bedragen meer de gerechtskosten en waarin mogelijks op verzoek 

van de debiteur onder strikte voorwaarden gemak van betaling kan worden toegekend. 

 

6. Bij gebrek aan volledige betaling van alle bedragen waartoe de debiteur werd veroordeeld dan wel als deze 

laatste niet volledig en/of stipt het betaalplan naleeft, vraagt DIEPENDAELE ADVOCATUUR bij de rechtbank een 

uitvoerbare uitgifte op en bezorgt deze aan de bevoegde gerechtsdeurwaarder met de opdracht om op risico 

van de schuldeiser het vonnis te beteken en uit te voeren voor het saldo dat nog verschuldigd is. 

 

7. Voor zover de debiteur betaalt, ontvangt de schuldeiser alle netto sommen die middels de inspanningen van 

DIEPENDAELE ADVOCATUUR kunnen worden gerecupereerd op de debiteur, maximaal tot beloop van het saldo 

op de hoofdsom zoals verschuldigd op het moment dat de opdracht tot invordering werd gegeven, meer de 

kosten van dagvaarding zoals deze aan de schuldeiser werden gefactureerd door de gerechtsdeurwaarder. 

 



8.  Eens alle schulden zijn geregeld dan wel in het geval dat de procedure van invordering op vraag van de 

schuldeiser wordt stop gezet of de procedure ingevolge faillissement van of gerechtelijke reorganisatie bij de 

debiteur moet worden gestaakt, bezorgt DIEPENDAELE ADVOCATUUR samen met haar factuur aan de 

schuldeiser een afrekening waarin zij een overzicht geeft van de bedragen die op de debiteur werden 

gerecupereerd, welke bedragen daarvan aan de schuldeiser werden overgemaakt en welke bedragen zij ten titel 

van kosten en erelonen, excl. BTW, heeft ingehouden. 

 

9. Voor zover de invordering van de openstaande facturen geen aanleiding geeft tot een uitgebreide procedure 

voor de rechtbank omwille van het verweer dat de debiteur heeft gevoerd, beperkt DIEPENDAELE ADVOCATUUR 

haar kosten en erelonen, excl. BTW, tot de bedragen die werden gerecupereerd bovenop het saldo op de 

hoofdsom zoals verschuldigd op het moment dat de opdracht tot invordering werd gegeven en de kosten van 

dagvaarding zoals deze aan de schuldeiser werden gefactureerd door de gerechtsdeurwaarder, zonder dat de 

globale som van de kosten en erelonen, excl. BTW,  minder kan zijn dan 10% op alle gerecupereerde bedragen 

dan wel een absoluut minimum van € 75 (invorderingsforfait). 

 

10. In geval de procedure invordering moet worden gestaakt ingevolge faillissement van of gerechtelijke 

reorganisatie bij de debiteur staat DIEPENDAELE ADVOCATUUR in voor aangifte van de schuldvordering of 

opvolging van het reorganisatieplan na afspraak met de schuldeiser over de kosten en erelonen die daarvoor 

kunnen worden aangerekend. 

 

11. De facturen van DIEPENDAELE ADVOCATUUR die niet binnen de veertien kalenderdagen na factuurdatum 

zijn betaald zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een 

verwijlintrest aan de rentevoet zoals voorzien in de wet ter bestrijding van achterstallige betalingen bij 

handelstransacties en een contractuele schadevergoeding ingevolge wanbetaling, forfaitair begroot op 10% op 

het openstaand saldo en met een minimum van € 40. 

 

12. In geval van onenigheid tussen de schuldeiser en DIEPENDAELE ADVOCATUUR over de geldigheid, de 

interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, die niet in der minne geregeld kan worden, verbinden 

partijen zich ertoe via bemiddeling tot een vergelijk proberen te komen. Indien de bemiddeling mislukt is enkel 

de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd. 


