VERDUIDELIJKENDE NOTA ERELOON EN KOSTEN vanaf 01/01/2018
Alle hieronder vermelde bedragen zijn exclusief BTW (21 %)

A. De kosten : zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan
een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de gevraagde dienstverlening.
A.1.

De vaste, algemene kantoorkosten worden forfaitair begroot, ofwel ten belope 10.00 EUR per bladzijde typwerk en
brieven en 7.50 EUR per bladzijde verzonden mail, ofwel ten belope van 20.00 % van het ereloon.

A.2.

De specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten worden ofwel forfaitair, ofwel tegen kostprijs
begroot.
Volgende specifieke kosten worden forfaitair begroot :
1.
Vergoeding per aangelegd dossier (kosten opening + archivering) :
65.00 EUR
2.
Vergoeding per afgelegde kilometer :
0.45 EUR
3.
Vergoeding per gekopieerde bladzijde (enkel voor stukken) :
0.25 EUR
4.
Vergoeding per financiële transactie :
3.00 EUR
4.
Opzoeking rijksregister :
10.00 EUR
5.
Aangetekende zending :
10.00 EUR
6.
Aangetekende zending met ontvangstbewijs :
12.50 EUR
De gerechtskosten en aan een welbepaald dossier toe te rekenen uitgaven die de advocaat heeft moeten betalen aan
derden -zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers, koerierdiensten, openbare instanties, enz.- worden tegen
kostprijs begroot.

A.3.

Om redenen van billijkheid kunnen voormelde punten van vergoeding worden gematigd, dan wel uit de staat van
kosten en erelonen worden geweerd. Voormelde bedragen zijn aldus maximumbedragen.

B. Het ereloon : is de vergoeding voor de door het advokatenkantoor geleverde prestaties.
B.1.

Behoudens hierna vermelde ereloonprestaties die forfaitair kunnen worden begroot, de toepassing van een coëfficiënt
zoals bepaald onder B.3., en behoudens andersluidende overeenkomst, wordt een uurtarief toegepast van 100.00
EUR/u excl. BTW, zijnde 121.00 EUR/u incl. BTW.
Er is telkens een minimum van 6.00 minuten aanrekenbaar. Aanrekeningen zijn steeds inclusief de kennisname van
alle inkomende eenvoudige -louter mededelende of verzoekende- briefwisseling, het aanvullen en/of aanpassen van
dossiergegevens (o.a. refertes, nieuwe correspondenten, (gewijzigde) (e-mail)adressen, communicatiegegevens,
enz.), het bijhouden van de prestaties en kosten, het beheer van de rappel-/termijn- en afsprakenagenda en de
aansturing van de administratieve opvolging van het dossier.

B.2.

Volgende ereloonprestaties kunnen forfaitair worden begroot :
1.
Aangifte van een schuldvordering (CSR of faillissement) :
150.00 EUR
2.
Eenvoudige verschijningen ter zitting (ten behoeve van de regeling van de rechtspleging) :
75.00 EUR
3.
Pleidooi :
van 100.00 EUR tot 500.00 EUR
4.
Nazicht uitspraak strafvonnis ter zitting :
60.00 EUR
5.
Courante eenvoudige handelingen ter griffie (bv. neerleggen stukken) :
50.00 EUR

B.3.

Voormelde bedragen kunnen worden vermenigvuldigd met een coëfficient van 1.5 ingevolge het spoedeisend karakter
van de zaak, het belang van de zaak, de waarde van de zaak of de moeilijkheidsgraad van het dossier.

B.4.

Indien de advocaat het beoogde resultaat bekomt, kan het eindcoëfficient uit hoofde van 'succesfee' worden
vermenigvuldigd met een factor 1.5. In geval van tussentijdse afrekeningen, geschiedt een verrekening in de eindstaat
van kosten en erelonen.

B.5.

Om redenen van billijkheid kunnen voormelde punten van vergoeding worden gematigd, dan wel uit de staat van
kosten en erelonen worden geweerd. Voormelde bedragen zijn aldus maximumbedragen.

De tarieven zijn jaarlijks aanpasbaar op 1 januari en kunnen ten allen tijde en op eenvoudig
verzoek worden opgevraagd.

VOORWAARDEN
1.

Behoudens vermelding van een vervaldag, is de staat van kosten en erelonen of provisiestaat betaalbaar binnen de 14
dagen na uitreiking.

2.

Laattijdige betaling geeft van rechtswege aanleiding tot een forfaitaire verhoging ad. 10 %, meer een nalatigheidsintrest
vanaf de uitreiking van de staat van kosten en erelonen, aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wet van 02
augustus 2002 op de betalingsachterstand.

3.

Opmerkingen op of verzoeken omtrent een staat van kosten en erelonen of provisiestaat dienen het kantoor te bereiken
binnen de 14 dagen, doch kunnen nooit aanleiding geven tot het verdagen van de vervaldag of een kosteloos uitstel van
betaling omtrent het verschuldigd saldo.

4.

In geval van verzoeken tot matiging omtrent bepaalde punten van een staat van kosten en erelonen, kan het kantoor
ervoor kiezen eerder en/of elders toegepaste matigingen te herroepen.

5.

Geen matiging omwille van het geringe financiële belang van de zaak, kan worden ingeroepen indien de cliënt of de
derdebetaler in het licht van een bepaalde stand van de zaak, ondanks zijn/haar tijdige kennis omtrent verschuldigde
kosten en erelonen, uitdrukkelijk of stilzwijgend verkozen heeft om te volharden in de eis, het verweer en/of de
resultaatsverwachting.

6.

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1'250'000.00 EUR.
De vergoeding van de schade die de cliënt lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het
bedrag waarvoor de aansprakelijke advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of
grove fout van de advocaat.
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt
de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een
bedrag van 2'500.00 EUR.

