
 

 

 
 
 
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
 
 
VERVAECK & EERDEKENS ADVOCATEN BV levert haar diensten via haar advocaten en haar 
aangestelden onder huidige algemene voorwaarden. Afwijkingen kunnen enkel schriftelijk 
worden gemaakt. Eventuele algemene voorwaarden voorkomend op het briefhoofd van de 
cliënt of van derden kunnen niet als stilzwijgend aanvaard worden gekwalificeerd en zijn 
ondergeschikt aan onderhavige voorwaarden die exclusief van toepassing zijn op alle 
activiteiten van VERVAECK & EERDEKENS ADVOCATEN BV. 
 

I. Berekeningswijze van kosten en erelonen 
 

1. De facturen die door VERVAECK & EERDEKENS ADVOCATEN BV worden overgemaakt 
aan haar cliënten omvatten enerzijds kosten en anderzijds erelonen. De aangerekende 
kosten bestaan uit aan een dossier specifiek toewijsbare kosten evenals uit de vaste 
en variabele kantoorkosten die niet specifiek zijn toe te wijzen aan een dossier en op 
objectieve wijze worden verdeeld over alle dossiers.  

2. Volgende kosten worden in rekening gebracht: 
 

AANGEREKENDE KOSTEN EXCLUSIEF BTW INCLUSIEF BTW 
Openen dossier € 60,00 € 72,60 

Briefwisseling per pagina € 12,00 € 14,52 
E-mail € 6,00 € 7,26 

Dactylografie procedurestukken per pagina € 12,00 € 14,52 
Aangetekende zending € 20,00 € 24,20 

Speciale postzendingen aan kostprijs   
Fotokopie (uitgezonderd speciale kopies zoals bv. 
plannen, die worden aangerekend aan kostprijs) 

€ 0,10 € 0,12 

Consultatie rijksregister € 15,00 € 18,15 
Consultatie handelsrapport € 25,00 € 30,25 

Financiële verrichting € 2,00 € 2,42 
Kilometervergoeding € 0,70 € 0,85 

Afsluiten dossier € 50,00 € 60,50 
Gerechts- en aanverwante kosten aan netto 

kostprijs 
  

 
3. Het aangerekend basisereloon varieert tussen € 125,00 en € 250,00 exclusief BTW per 

uur. (€ 151,25 tot € 302,50 inclusief BTW) Dit basisereloon kan worden gecorrigeerd 
door de toepassing van coëfficiënten die met het uurtarief worden vermenigvuldigd 
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onder meer gelet op de spoedeisendheid van de zaak, het belang van de zaak, de 
specificiteit,… 

4. Voor elk dossier waarin een advocaat de cliënt moet vertegenwoordigen voor een 
rechtbank of enigerlei andere instantie wordt minimaal een forfaitair ereloon ten 
belope van € 300,00 exclusief BTW aangerekend. (€ 363,00 inclusief BTW) 

 
II. Factuurvoorwaarden 

 
1. Alle facturen van VERVAECK & EERDEKENS ADVOCATEN BV zijn betaalbaar binnen de 

15 dagen na verzending. 
2. Op elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% verschuldigd zijn. 
Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal daarenboven van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling vermeerderd worden met een schadebeding van 10% van het 
verschuldigd bedrag in hoofdsom. 

3. Elke factuur wordt vermoed aanvaard te zijn behoudens gedetailleerd en gemotiveerd 
bezwaar, aangetekend te verzenden, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de 
factuurdatum. 

4. Zowel de cliënt als VERVAECK & EERDEKENS ADVOCATEN BV kunnen te allen tijde en 
zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet 
aan het feit dat de reeds verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden 
vergoed. 

5. Ingeval van niet-betaling van één van de facturen van VERVAECK & EERDEKENS 
ADVOCATEN BV is VERVAECK & EERDEKENS ADVOCATEN BV gerechtigd haar prestaties 
op te schorten. 

6. De aansprakelijkheid van VERVAECK & EERDEKENS ADVOCATEN BV blijft beperkt tot 
de dekking en het plafond van de door haar advocaten onderschreven 
verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.  

7. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Leuven en de Vrederechter 
van het kanton Aarschot bevoegd zijn. 

 
 
 
 


