Tarifering
Het is belangrijk om van meet af aan goede afsopraken te maken met uw raadsman over de kosten en
erelonen die in uw dossier zullen worden aangerekend.
Een advocaat levert maatwerk. Geen enkel zaak is dezelfde. De te verrichten prestaties zijn niet altijd
even voorspelbaar en hangen onder meer af van de aard van de zaak, de hardnekkigheid van de
incidenten veroorzaakt door de tegenpartij. Een advocaat kan dus moeilijk de exacte begroting van zijn
staat van kosten en ereloon voorspellen.
Bovendien heeft een advocaat een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Hij dient de
belangen van zijn cliënt optimaal te behartigen met alle wettelijke middelen en kennis die hij bezit.
De advocaat rekent niet blindelings. Het aanrekenen van kosten en erelonen gebeurt op basis van een
reeks objectieve, meetbare en dus ook controleerbare gegevens.
Bij aanvang van de zaak wordt aan de cliënt onmiddellijk een ontvangstmelding dossier met tarifering
toegestuurd, waarbij onmiddellijk wordt bepaald op welke basis zal worden gewerkt, met name aan
uurtarief, aan incassotarief, aan abonnementstarief of op basis van een gemengd systeem, en waarbij
tevens de tarieven voor de kantoorkosten worden meegedeeld.
Wij wensen er uw bijzondere aandacht op te vestigen dat het “No cure no pay systeem” in België niet is
toegestaan.
Heeft u lopende de behandeling van uw dossier vragen of bezwaren, dan zijn wij uiteraard steeds bereid
om u op uw eenvoudig verzoek de nodige mondelinge en/of schriftelijke toelichting te verschaffen.
Heeft u vervolgens nog bezwaren, dan verzoeken wij u om ons deze over te maken uiterlijk 10 dagen
na ontvangst van uw factuur.
Indien we niet tot een vergelijk komen, heeft u onder meer steeds de mogelijkheid om onze facturen te
onderwerpen aan het advies en/of het oordeel van de Arbitragecommissie van de Orde van Advocaten
te Gent.
Bij voormelde ontvangstmelding wordt u tevens ingelicht over
1. Onze algemene voorwaarden;
2. Onze beroepsaansprakelijkheid en verzekering;
3. De toepassing van de Wet van 11.10.1993 ter voorkoming van witwassen van geld en
financiering van terrorisme;
4. De toepassing van de Dienstenwet van 26.03.2010.
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