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Julie Verbeek*
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Administratie
Chayenne Demey

TARIFERING
ERELOON
Het ereloon bedraagt 135 euro per uur.
Uitgaande e-mails en brieven worden aangerekend aan 8 min. per stuk.
Inkomende e-mails en brieven worden aangerekend aan 4 min. per stuk.
KANTOORKOSTEN
-

Aanleg en archivering dossier + deelname algemene kosten kantoor*: 10% van de
totaalwaarde van de aangerekende erelonen, met een minimum van 150 euro
Uitgaande brieven per post: 12 euro per brief
Aangetekende zending: 15 euro per zending
Uitgaande e-mail: 1,50 euro per email
Inkomende e-mail: 1,50 euro per email
Verplaatsingskosten: 0,70 euro / km
Kopieën en scan: 0,40 euro / stuk
Kleurenkopieën: 1,50 euro / stuk
Griffiebon: 0,60 euro / bon
Bankverrichtingen: 1,20 euro per verrichting
Parkeerkosten: werkelijke kost

*algemene kantoorkosten: permanente vormingen, juridische databank en software, nutsvoorzieningen,
bijdrage Orde van Advocaten en beroepsverzekering, onderhoud kantoor, bureelbenodigdheden, boekhouding,
administratie en personeel, edm.

EXTERNE KOSTEN
Kosten gerechtsdeurwaarders, notarissen en deskundigen zijn steeds rechtstreeks door de cliënt te
betalen.
Kosten rechtbank (griffierechten, rolrechten,…) worden door de raadsman geprovisioneerd en
verrekend op de factuur.
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Gustaaf Callierlaan 175, 9000 Gent
09.233.68.53
(*i.s.m. Van Cauter advocaten)
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BE 0783.791.177

Kantoorrekening
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Derdenrekening
ING BE98 6301 9515 7793

info@verbeekadvocaten.be
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BTW
De voornoemde bedragen van erelonen en kantoorkosten dienen vermeerderd met 21% BTW.
Sedert 01.01.2014 zijn de prestaties en kosten van advocaten onderworpen aan het BTW-tarief van
21%.
WIJZE VAN FACTURATIE
Er wordt gewerkt met provisiefacturen en tussentijdse facturen.
Er worden pas prestaties geleverd na betaling van de provisiefactuur.
ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN
Alle facturen uitgaand van Verbeek advocaten zijn contact betaalbaar, behoudens andersluidende
schriftelijke bepalingen. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt deze van rechtswege, en zonder dat
er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een
minimum van 75,00 EUR en een maximum van 2.000,00 EUR. Tevens is vanaf dat ogenblik een
verwijlrente verschuldigd aan 10% op jaarbasis. In geval van gerechtelijke invordering of van betwisting
zijn enkel de rechtbank van eerste aanleg of ondernemingsrechtbank te Brugge dan wel de
vrederechter van het 1e kanton te Brugge bevoegd en is steeds het Belgisch recht van toepassing.
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