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 !!  NIEUW !! 

1. Scan naar FBBE – CLBH-VOORWAARDENCONDITIONS et 
        FBBE -- ADMINISTRATION COMPTES P.P. – OUVERTURES (natuurlijk persoon) 

      FBBE -- CCC-FINTRO RECHTSPERSONEN  
 2. Kantoor 
 
DERDENREKENING ADVOCATEN: ONHERROEPELIJKE VOLMACHT 
 
 
In toepassing van het reglement inzake de verhandeling van gelden van cliënten of derden, goedgekeurd op de 
algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies 11 december 2002, in werking sinds 6 maart 2003, geeft 
ondergetekende  …………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(naam, voornaam, agentschapsadres) 
 
Advocaat/advocatenkantoor bij de balie(s) te 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
op onherroepelijke wijze volmacht aan: BNP Paribas Fortis NV , Warandeberg 3, B-1000 Brussel (handelsnaam en 
maatschappelijke zetel van de financiële instelling) 
 
 
- om de stafhouder in functie van de voornoemde Orde(s) van advocaten of zijn gevolmachtigde (tegen 

overlegging van een geschreven volmacht ondertekend door de stafhouder) op diens eerste verzoek alle 
inlichtingen en/of alle documenten over te maken die betrekking hebben op elke derdenrekening door hem 
reeds geopend of nog te openen; 

 
- en gaat onherroepelijk akkoord om, op verzoek van de stafhouder van de voornoemde orde(s) van advocaten, 

het beheer van zijn derdenrekening tijdelijk op te heffen. 
 
 
De rekening of rekeningen bedoeld in deze machtiging die als derdenrekening(en) dien(t)(en) beschouwd te 
worden, draagt (dragen) het (de) nr(s)  
 
BE  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .  
 

BE  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .  
 

BE  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .  
 
Het gebruik van meerdere rekeningen is toegestaan voor zover de gemachtigde advocaat vooraf hun nummers 
aan de stafhouder heeft meegedeeld. 
 

Betreffende de creditinteresten stemt ondergetekende ermee in dat deze rekening of rekeningen geen enkele 
interest te zijnen voordele opbrengen doch wel een interest ten voordele van voornoemde Orde van advocaten te 
……………………………………………….……………………………………………………………………….… 

 
Tevens verbindt de ondergetekende er zich toe dat hogervernoemde rekening(en) nooit een debetsaldo zal (zullen) 
vertonen. 
 
Opgemaakt te …………………………………………………..………, op  .  .  /  .  .  /  .  .  .  . 
 
Handtekening advocaat, 
 

.................................................................................................... 
 
 
 

.................................................................................................... 
 

 .................................................................................................... 
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