Inne Saelen^
Veerle Verhaegen°

Advocaten Balie Provincie Antwerpen

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
I. Intakegesprek (nieuwe klanten)
contact@ferrulex.be
www.ferrulex.be
Turnhout
Steenweg op Zevendonk 60
2300 TURNHOUT
tel 014 41 88 22 | fax 014 41 12 83

Antwerpen (nieuw adres!)
Elisabethlaan 1 bus 2
2600 BERCHEM
tel 03 303 77 22 | fax 03 303 77 29

Geel
Winkelomseheide 52
2440 GEEL
tel 014 41 88 22 | fax 014 41 12 83

Gratis.
Dit is een eerste, louter verkennend en vrijblijvend gesprek van 30 minuten
waarbij probleem/vraag wordt toegelicht en de mogelijke opties van de
(toekomstige) cliënt kort worden overlopen (zonder verder opzoekingswerk).
II. Facturatie – provisies – tussentijdse facturatie
De aanvang van prestaties kan afhankelijk gesteld worden van betaling van een
provisie. In latere fases van de behandeling van het dossier kunnen bijkomende
provisies worden opgevraagd en/of tussentijdse facturen worden uitgesteld,
gemotiveerd in functie van geleverde en nog te verwachten prestaties.
Een tussentijdse stand van zaken kan steeds op eerste verzoek worden bekomen.
Behalve in geval van een absoluut forfaitaire overeenkomst over kosten en
erelonen, wordt bij afsluiten van het dossier steeds vertrokken van een overzicht
van prestaties, gemaakte onkosten en reeds ontvangen betalingen, dat samen met
de factuur aan de cliënt wordt bezorgd.
III. Kosten (exclusief gerechtskosten en niet-limitatief)

Heist-op-den-Berg

- algemene kantoorkosten:

100,- euro per (aangevat) jaar looptijd

Kleine Lammeneelstraat 4
2220 HEIST-OP-DEN-BERG

- kopies/prints/inkomende fax:

0,30 euro per kopie/pagina (A4)

- uitgaande brieven/e-mail/fax:

11,- euro per pagina (A4)

- aangetekende brieven:

+7,- euro per zending

- dactylo:

11,- euro per pagina (A4)

- verplaatsingen:

0,60- euro per km

tel 015 63 31 16 | fax 014 41 12 83

^
hoofdkantoor Antwerpen
bijkantoor Heist-op-den-Berg
°
hoofdkantoor Turnhout
bijkantoor Geel

IV. Voorgeschoten uitgaven aan derden (deurwaarders, griffie, Diplad, …)
- doorgefactureerd tegen effectieve kostprijs
- zijn nooit inbegrepen in kosten en erelonen
- altijd ten laste van de cliënt

Ferrulex BV
KBO 0820.183.993
BTW BE0820.183.993
groepering van advocaten
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V. Erelonen
Onze prestaties worden volgens één van de volgende methodes aangerekend:
a. Standaard: tegen uurtarief (“in regie”)
Het ereloon bedraagt standaard tussen 150,- en 200,- euro per uur.
Er kan een aangepast uurtarief van toepassing zijn, o.a. omwille van:
▪ Spoedeisendheid
▪ tijdstip van prestaties:
- weekend- en/of nachtwerk (ingevolge spoedeisendheid)
- prestaties na 18u00 en voor 08u00
▪ complexiteit van dossier en behandelde materie
▪ graad van specialisatie van de behandelende advocaat
b. Forfaitair
c. Volgens de waarde van het geschil
Het ereloon op basis van de waarde van het geschil, wordt per aanleg
berekend als volgt:
op de schijf van 0 tot 6.200 € 15%
op de schijf van 6.200 € tot 50.000 € 10%
op de schijf van 50.000 € tot 125.000 € 8%
op de schijf van 125.000 € tot 250.000 € 6%
op de schijf van 250.000 € tot 500.000 € 4%
op de schijf boven 500.000 € 2%
De waarde van het geschil voor de cliënt wordt o.a. bepaald door:
▪ het bedrag van de vordering waarover de gerechtelijke procedure
loopt (hoofdeis en eventuele tegeneis);
▪ de geldelijke tegenwaarde van de goederen die verdeeld en/of te
gelde worden gemaakt;
▪ de geldelijke tegenwaarde van het (periodieke) voordeel, zowel voor
het verleden als voor de toekomst.
VI. Succesfee
In geval van het behalen van (gedeeltelijk) succes kan een percentage van de
waarde van het geschil in rekening gebracht worden als succesfee. Dit gebeurt
steeds in samenspraak.
VII. Rechtsplegingsvergoedingen
Een bij één of meerdere partijen gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding is
steeds en onherroepelijk door het kantoor verworven, ook als het totaal van de
kosten en erelonen voor het dossier in kwestie lager uitvalt.
VIII. Abonnementen - incasso
Voor incasso en/of met terugkerend cliënteel kunnen een abonnementsformule
en/of specifieke afspraken besproken worden.
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