BEREKENINGSWIJZE KOSTEN EN ERELONEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
B.V.B.A. ADVOCATENKANTOOR PAUWELS - KBO nr. 0870.233.718

De kosten en erelonen worden als volgt bepaald:
1.

Een staat van kosten en ereloon is samengesteld uit enerzijds erelonen, en
anderzijds kosten.
Alle hierna vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

2.

Voor een eerste mondelinge consultatie waarbij advies verleend wordt zonder dat
opzoekingswerk noodzakelijk is of een dossier wordt geopend, wordt een forfaitair
tarief aangerekend ten belope van € 50,00 (aldus exclusief BTW).

3.

De erelonen worden aangerekend in functie van een uurtarief.
Het basis-ereloon schommelt tussen € 90,00 en € 125,00 per uur, afhankelijk van de
advocaat die het dossier behandelt. Het ereloon kan worden gecorrigeerd in functie
van een aantal parameters, zoals ondermeer de spoedeisendheid van de zaak, het
belang van de zaak, het bereikte resultaat, de aard van het dossier.
De vermelde tarieven kunnen door de B.V.B.A. Advocatenkantoor Pauwels steeds
worden aangepast, ondermeer rekeninghoudende met externe factoren zoals
stijging der marktprijzen.

4.

De volgende kosten worden in rekening gebracht:
- opening dossier: € 25,00
- briefwisseling: € 10,00 per pagina
- dactylo procedure (conclusie, dagvaarding, inventaris, verzoekschrift): € 12,00 per
pagina
- fotokopie: € 0,10 per pagina
- mails, nota’s edm.: € 6,00 per pagina
- financiële verrichtingen: € 2,00
- kilometervergoeding: € 0,50 per kilometer
- vacatie: € 72,00

5.

Er kunnen steeds per dossier schriftelijke afspraken worden gemaakt, waarbij
ondermeer een forfait wordt toegepast.

6.

De B.V.B.A. Advocatenkantoor Pauwels brengt tussentijdse provisienota’s in
rekening, waarbij een voorschot op de aan te rekenen erelonen en kosten wordt
gevraagd.
Bij beëindiging van het bundel zal steeds een eindafrekening worden toegestuurd.
Ook indien er geen tussentijdse provisies werden aangerekend, zullen de kosten en
erelonen bij de beëindiging van het dossier volledig en zonder korting worden in
rekening gebracht.

7.

Alle provisiestaten en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na
verzending.

8.

Vanaf de vervaldag worden aangerekende bedragen vermeerderd met intresten ten
belope van 10% per jaar en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% per jaar.

9.

Eventuele opmerkingen op de staat van kosten en ereloon moeten binnen de 15
dagen schriftelijk worden overgemaakt aan de B.V.B.A. Advocatenkantoor Pauwels,
bij gebreke waaraan de aangerekende bedragen als aanvaard zullen worden
beschouwd.

10.

Ingeval van gerechtelijke invordering of bij betwisting omtrent de aangerekende
bedragen zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd,
benevens eventueel de Heer Vrederechter van het Kanton Heist-op-den-Berg.
Tevens bestaat de mogelijkheid om de zaak in arbitrage voor te leggen aan de
Taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten te Mechelen.
De aansprakelijkheid van de B.V.B.A. Advocatenkantoor Pauwels blijft beperkt tot
de dekking en het plafond van de desbetreffende gesloten verzekeringspolis via de
Orde van Advocaten.

