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Wat betreft de kostpriis van een advies of een procedure?
Niemand kan het exacte verloop van een procedure voorspellen. Dat is ook de reden waarom
het heel moeilijk is om vooraf een juiste kostprijs te bepalen.
Het is een vast gebruik om op geregelde tijdstippen provisies of voorschotten te vragen.
Hierdoor komt de cliënt niet voor verrassingen te staan bij het krijgen van de totale
eindafrekening.
De cliënt kan elk moment informeren naar de stand van zaken en naar de verschuldigde
kosten en erelonen.
Daar waar mogelijk wordt nagegaan of U geen beroep kan doen op een
rechtsbijstandverzekering zoals bijvoorbeeld de eventuele rechtsbijstand onderschreven in het
kader van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen.
Berekeningswiize ereloon en kosten:
► Het ereloon wordt normalerwijze aangerekend in functie van een uurtarief van
€ 125 per uur exclusief BTW
► De volgende kosten exclusief BTW worden in rekening gebracht:
Opening/aanmaak dossier - forfait:
€ 55,00
€ 15,00
Gebruik fax/telefoon - forfait:
Gewone brief:
€ 9,50 per stuk
Fax:
€ 9,50 per stuk
Aangetekende brief:
€ 15,00 per stuk
€ 3,50 per stuk
Mail:
Gerechtelijke akten:
€ 12,00 per pagina
(conclusie, dagvaarding, inventaris, verzoekschrift,... )
Fotokopies:
€ 0,20 per stuk
Kilometervergoeding:
€ 0,45 per kilometer
Tenslotte zijn er nog de uitgaven die de behandeling van een dossier met zich meebrengt. Het
gaat dan hoofdzakelijk om gerechtskosten verbonden aan een bepaalde gerechtelijke
procedure. Gerechtskosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten verbonden aan de tussenkomst
van een__gerechtsdeurwaarder, de rechten betaald aan een Rechtbank_en de kostprijs van
bepaalde administratieve attesten. Ook de de kosten van een gerechtsdeskundige aangesteld
door de Rechtbank vallen onder de noemer gerechtskosten.
De gerechtskosten dienen meestal te worden voorgeschoten door de eisende partij. De
Rechtbank beslist welke partij de kosten in de loop van het geding zal voorschieten en wie
deze kosten uiteindelijk zal moeten betalen.

