SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

De staat van kosten en ereloon van de advocaat bevat drie elementen: de kosten van de
advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.
De kosten worden als volgt berekend :
openen en aanleggen dossiers : 75 euro
briefwisseling en gelijkgesteld : 10 euro/bladzijde
besluiten en gelijkgesteld : 12 euro/bladzijde
email uitgaand : 8,50 euro
fotokopies/fax/telefoon : 0,3 euro/stuk
verplaatsingsvergoeding : 0,50 euro/km
aangetekende zendingen : 20 euro/stuk
De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan
derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden
vermeld in de staat van kosten en ereloon. De kosten van de gerechtsdeurwaarder worden rechtstreeks
door de cliënt vereffend ingeval deze in aanmerking komen voor btw-heffing en dit na ontvangst van de
factuur.
Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Het uurloontarief in dit
dossier is
EUR. Het uurtarief kan aangepast worden in functie van een aantal specifieke
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het eventueel dringend karakter van de prestaties, het ingewikkeld
karakter van het dossier, enz…
De advocaat kan in bepaalde omstandigheden een ‘succes fee’ in rekening brengen, vb. wanneer er in
een ingewikkeld dossier mede dank zij zijn inzet en bedrevenheid, een zeer goed resultaat wordt
bekomen of de advocaat door zijn ervaring en kunde er in slaagt om een slopende procedure te
vermijden of deze succesrijk af te ronden. Bij het afsluiten van het dossier zullen partijen daarover
overleg plegen.
Voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak kunnen één of meerdere
voorschotten worden gevraagd. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het
totale bedrag in mindering gebracht.
De kostenstaten dienen binnen de maand na ontvangst van de uitnodiging tot betalen te worden
vereffend. Indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, kan gemotiveerd een kortere
betalingstermijn worden bepaald.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen
veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.
Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande kostenstaat is de cliënt op het openstaande
saldo rente verschuldigd gelijk aan de rentevoet voorzien in de Wet betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002 en dit vanaf de datum van de
aanmaning. Voor consumenten is de wettelijke rente verschuldigd.
De bovenvermelde tarieven en bedragen zijn excl. btw. De bedragen dienen derhalve te worden
verhoogd met btw-tarief van 21%.
De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 7.500.000,00 EUR. De
advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze
overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende
premie.
De aansprakelijkheid van de advocaat is steeds beperkt tot het bedrag van de basisdekking van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering (cf. art. 74 Codex Deontologie voor Advocaten).

