ADVIESOVEREENKOMST

De onderhavige overeenkomst betreft een document, opgesteld in algemene termen
door het advocatenkantoor Philippe & Partners. Dit basismodel moet aangevuld
worden om te beantwoorden aan de specifieke eigenschappen van de te beginnen
contractuele relatie. Het advocatenkantoor Philippe&Partners kan het model
aanpassen aan individuele gevallen. In andere gevallen, kan geen beroep gedaan
worden op de aansprakelijkheid van voornoemd advocatenkantoor.
Het onderhavige model van overeenkomst is beschermd door de Belgische wetgeving
en de internationale verdragen inzake auteursrecht.
Het gebruik van onderhavig model van overeenkomst is exclusief bestemd voor
persoonlijke doeleinden en dit model mag in geen geval verspreid of gekopieerd
worden.

TUSSEN ONDERGETEKENDEN :

X, vennootschap [juridische vorm], met maatschappelijke zetel te [adres van de
maatschappelijke zetel], ingeschreven bij […] onder het nummer […], geldig
vertegenwoordigd door ……………….. in zijn hoedanigheid van…………………..
Hierna de « Vennootschap »,

EN

Y, vennootschap [juridische vorm], met maatschappelijke zetel te [adres van de
maatschappelijke zetel], ingeschreven bij […] onder het nummer […], geldig
vertegenwoordigd door ……………….. in zijn hoedanigheid van…………………..
Hierna de « Consultant »,

De vennootschappen X en Y worden hierna afzonderlijk de « Partij » genoemd en
gezamenlijk de « Partijen ».

Overwegende dat de Vennootschap de Consultant in dienst wens te nemen, opdat hij
hem de Diensteni verstrekt, komende de Partijen overeen onderhavige Overeenkomst
te onderteken die onderworpen is aan de volgende voorwaarden :

1. Voorwerp van de Overeenkomst
De Consultant verbindt zich ertoe aan de Vennootschap de diensten te verstrekken
gedurende de looptijd van onderhavige Overeenkomst, met eerbied voor de
voorwaarden hierin voorzien, in de wetenschap, dat de lijst van diensten op elk ogenblik
door de Vennootschap kan gewijzigd worden en dat een dergelijke verandering de
andere bepalingen van onderhavige Overeenkomst niet aantast.
2. Duurtijd van de Overeenkomst
2.1. Optie A. Deze Overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur. Deze treedt in
werking op (…) en eindigt op (…). Aan het einde van deze termijn, eindigt de
contractuele relatie zonder dat een opzegtermijn of een kennisgeving in acht moet
genomen worden. Niettemin, indien aan het einde van de hierboven voorziene termijn
de Partijen de Overeenkomst blijven uitvoeren, dan wordt de Overeenkomst
verondersteld hernieuwd te zijn voor een zelfde duur, tenzij de partijen anders
overeenkomen. De Overeenkomst kan op deze manier (…) keer verlengd worden.
2.2. Optie B. Indien de Overeenkomst voor een onbepaalde duur is afgesloten, heeft
elke Partij het recht deze te beëindigen, middels een kennisgeving van haar wilsuiting
aan de andere Partij en het in acht nemen van een opzegtermijn van (…) maanden,
tenzij de Partijen anders overeenkomen.

3. Modaliteiten inzake de uitvoering van de Diensten
3.1. De Consultant zal zijn Diensten verstrekken met de bekwaamheid en aandacht
redelijkerwijs nodig om de Vennootschap tevreden te stellen conform de voorwaarden
van deze Overeenkomst.
3.2. De Consultant zal raad, gegevens en documentatie verstrekken volgens de hoogste
professionele normen.
3.3. De Consultant zal alle documenten, opnames, software, modellen, nota’s,
rapporten en elke andere informatie verstrekt door de Vennootschap in het kader van
deze Overeenkomst gebruiken als een goede huisvader.

3.4. De Consultant moet zijn taken onafhankelijk realiseren.
3.5. Behoudens uitdrukkelijk mandaat, is de Consultant vrij de manier te bepalen
waarop hij zijn diensten zal uitvoeren. Niettemin, moet hij minstens (…) uren/weken
besteden aan de uitvoering van deze diensten.
3.6. Behoudens uitdrukkelijk mandaat, aanvaardt de Consultant dat hij nooit de
wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap zal zijn en dat hij bijgevolg geen
akkoorden mag ondertekenen, noch onderhandelingen mag beginnen, noch bepaalde
rechten en verplichtingen mag aanvaarden of weigeren in naam van de Vennootschap.
3.7. De Consultant verbindt zich ertoe de Vennootschap op de hoogte te brengen van
alle bestaande of in de toekomst opduikende omstandigheden die een belangenconflict
tussen de Consultant en de Vennootschap doen ontstaan.
3.8. ii
4. Verplichtingen van de Vennootschap
De Vennootschap verbindt zich ertoe de Consultant bij te staan door hem de nodige
informatie met betrekking tot zijn zaken te verstrekken, met inbegrip van technische en
economische
informatie
zowel
als
informatie
met
betrekking
tot
organisatievoorwaarden.
5. Wijziging
5.1. De Partijen kunnen schriftelijk een wijziging van aard, reikwijdte of duur van de
diensten inzake adviesverstrekking onderhandelen.
5.2. In geval van een wijziging, onderhandelen de Partijen te goeder trouw een wijziging
van de erelonen en van de duur vereist voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

