SAMENWERKINGSFORMULES
ERELOON EN ONKOSTEN
ALGEMENE VOORWAARDEN

HOE REKENT FLEX ADVOCATEN?
VRAAG EEN OFFERTE
U wil graag weten waar u aan toe bent? Flex Advocaten kan u op verzoek een schatting van de te verwachten
kosten berekenen. Uiteraard is dat niet altijd eenvoudig en hangt een en ander af van onzekere factoren zoals
de houding van een wederpartij, maar u heeft dan toch een maximale duidelijkheid waaraan u zich kan
verwachten.
TEL. 052/48 11 34 - INFO@FLEXADVOCATEN.BE

VASTE SAMENWERKINGSFORMULES
Flex Advocaten biedt voordelige samenwerkingsformules aan, zodat u op elk ogenblik kan rekenen op de
bijstand van uw vertrouwde bedrijfsadvocaat aan een vooraf gekende kostprijs:
•
•

Flex Silver, Gold of Platinum abonnementen: uw bedrijfsadvocaat steeds bij de hand voor een vast
budget
Incassoservice: invorderen zonder kosten
ZIE ONZE WEBSITE VOOR MEER DETAILS

TARIEVEN ERELOON EN ONKOSTEN
Bij Flex Advocaten menen wij dat een open en voorafgaandelijke communicatie over de tarieven van erelonen
en onkosten een evidentie is. Hierbij zetten wij u daarom gedetailleerd uiteen hoe onze kosten en erelonen
worden berekend en aangerekend. Er worden u geen aparte administratie- of overheadkosten meer
aangerekend. Daar maken wij het verschil in transparantie en prijs met vele andere kantoren.
LEES VERDER OP BLZ 2
1

BEREKENING ERELONEN EN ONKOSTEN
VRIJBLIJVEND CONSULT
Voor eerste vrijblijvend advies (+ 30 minuten) wordt een vast bedrag van € 50,00 excl. 21 % BTW
aangerekend. Hierbij geven wij u meer toelichting over uw rechten en de mogelijkheden die kunnen
overwogen worden, met de daaraan verbonden geschatte kostprijs.

UURTARIEF
Behoudens andere afspraak worden de prestaties aangerekend volgens de aan het dossier bestede tijd per
eenheid van 0,1u. De honoraria staan rechtstreeks in verhouding tot de effectief aan uw dossier
gepresteerde tijd. Alle prestaties in uw dossier worden minutieus bijgehouden in een elektronisch logboek.

Het basistarief bedraagt momenteel 1:
•
•
•
•
•
•

1

€ 165, 00 per uur excl. BTW voor advocaten-partners
€ 145,00 per uur excl. BTW voor advocaten met 10 jaar ancienniteit of meer
€ 120,00 per uur excl. BTW voor advocaten tussen de 3 en de 10 jaar ancienniteit
€ 90,00 per uur excl. BTW voor advocaten met minder dan 3 jaar ancienniteit
€ 70,00 per uur excl. BTW voor verplaatsingen en wachturen
€ 55,00 per uur excl. BTW voor administratieve prestaties

Tarieven vanaf 1.9.2022.
In toepassing van art. 446ter Ger.W. kan hiervan worden afgeweken ( x 0,7-2,0), zoals (niet-limitatief):
•
Beperkt financieel belang van de zaak
•
Vaste samenwerkingsformule (abonnement)
•
Dringende zaken
•
Financieel belangrijke zaak
•
Gespecialiseerde materie
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Bij zaken met een waarde vanaf 50 000 € met succesvolle afronding worden de op deze wijze berekende
honoraria verhoogd tot een percentage van de vordering per schijf: 10% tot € 50 000, 8% tot € 150 000,000,
6% tot € 250 000 en 4% daarboven (tarieven excl. BTW).
Voormelde uurtarief bedraagt voor 85% ereloon en voor 15% forfaitaire kantooronkosten. Er worden dus in
tegenstelling tot vele andere kantoren geen aparte administratiekosten gerekend voor bv. briefwisseling,
telefoons, financiële verrichtingen edm.
Het honorarium bedraagt steeds minimum het bedrag van de toegekende rechtsplegingsvergoeding (die waar
mogelijk ten laste van de verliezende partij wordt gerecupereerd).

VAST ERELOON
Indien gewenst en indien het mogelijk is, kan een vaste prijs worden afgesproken, bijvoorbeeld bij zaken
waarvan het verloop op voorhand kan worden ingeschat. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient
er op voorhand een vaste prijsopgave te worden gevraagd.

TUSSENTIJDSE AFREKENINGEN EN PROVISIES
Wij sturen op geregelde tijdstippen tussentijdse afrekeningen door. Zo heeft u een duidelijk zicht op onze
prestaties gedurende de looptijd van het dossier en wordt vermeden dat de rekening onverwachts oploopt
over een langere tijd.
Bij aanvang van het dossier en later kunnen eventueel een of meer voorschotten (provisies) gevraagd worden.
De provisies worden in mindering gebracht bij de eindafrekening.

VOORGESCHOTEN UITGAVEN

Uitgaven aan derden zoals gerechtskosten, vertalingen, edm. worden volgens het exacte bedrag aan u
doorgerekend.
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VERHAALBAARHEID OP DE TEGENPARTIJ
Doorgaans moet in een gerechtelijke procedure de verliezende partij aan de winnende partij een
rechtsplegingsvergoeding betalen: een forfaitaire tegemoetkoming in de advocatenkosten van de winnende
partij. Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding varieert in functie van het bedrag van de eis. De ontvangen
rechtsplegingsvergoeding wordt in mindering gebracht op onze ereloonstaten, tenzij anders
overeengekomen.

GELDIGHEIDSDUUR TARIEVEN
Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1.9.2022. Het kantoor heeft conform art. 446ter Ger.W. bovendien de
bevoegdheid deze tarieven aan te passen. Controleer onze website voor de meest recente versie.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet ons te contacteren voor meer verduidelijking: tel. 052/48.11.34 of
info@flexadvocaten.be.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
BEROEP OP DERDEN
Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat
de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan
doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht. Indien het voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de
keuze daarvan aan de advocaat. De advocaat doet slechts met instemming van de cliënt een beroep op andere
derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants.
Prestaties die niet tot de materies behoren die behandeld worden door Flex Advocaten of die omwille van
specifieke vereisten van specialisatie dienen te worden uitbesteed, vallen niet onder de
abonnementsformules. Voorgeschoten uitgaven aan rechtbanken of derden vallen evenmin onder het
abonnement.

BETALING VAN ERELOONSTATEN
De cliënt betaalt de provisie- en ereloonstaten van de advocaat binnen de veertien dagen na ontvangst van de
uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, een kortere
betalingstermijn bepalen.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien
dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

Bij niet-betaling van de ereloonstaten op de vervaldag, worden zij van rechtswege en zonder aanmaning
verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en een interest, gelijk aan de rentevoet bij
betalingsachterstand in handelstransacties.
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De advocaat heeft het recht zijn prestaties op te schorten bij niet-betaling van provisie- of ereloonstaten,
ofwel nadat deze na een schriftelijke verwittiging nog steeds onbetaald bleven, ofwel ingeval op voorhand
werd aangekondigd dat geen prestaties zouden worden geleverd vooraleer het gevraagde werd ontvangen.

Ingeval van betwisting van de ereloonstaat, wordt deze
taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten.

betwisting ter advies voorgelegd aan de

DERDENGELDEN
De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen korte tijd door aan zijn cliënt. Indien
de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het
bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking
van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op
de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat
te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan
deze derden.

AANSPRAKELIJKHEID
De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid tot een bedrag van € 2 500 000,00. Indien de
cliënt een hogere dekking wenst, kan hij de advocaat verzoeken een hogere dekking af te sluiten, waarbij de
premie aan de cliënt wordt doorgerekend.

In het andere geval wordt de cliënt geacht de gewone verzekering van de advocaat voldoende te vinden en
aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt als gevolg van een beroepsfout van de advocaat
wordt beperkt tot de dekking die door de verzekeraar wordt verleend. Op eenvoudig verzoek kan de cliënt de
gedetailleerde polisvoorwaarden ontvangen.
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Het kantoor zal bij de beantwoording van de vragen de meeste zorgvuldigheid betrachten. Wij nemen een
middelenverbintenis op en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het wel of niet bereiken van een bepaald
resultaat.

BEËINDIGING VAN DE SAMENWERKING
De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte
te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende
met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding
vragen louter omwille van de stopzetting van de opdracht. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de
stukken van het dossier terugbezorgen. Ingeval een resultaatsgebonden ereloon werd overeengekomen, is
deze bij stopzetting van de opdracht verschuldigd in verhouding tot de stand waarin het geding zich bevindt.

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te
verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te
houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat
of zichzelf te verdedigen.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de zetel van FLEX ADVOCATEN vof zijn bevoegd om
geschillen te beslechten. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne.
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INLICHTINGEN EN KLACHTEN
Voor al uw verdere vragen of klachten kan u contact opnemen met:
Frederic Leleux
Flex Advocaten
Kapellestraat 33
9220 Hamme
Tel. 052 48 11 34
info@flexadvocaten.be
www.flexadvocaten.be
Advocaten-vennoten
Frederic Leleux
Alexander Wynter
Advocaten-medewerkers
Annelies Heirman
Glenn De Ridder
Jasper Baert
Delphine Nies
Administratief medewerker
Melissa Van Der Stock
Célestine Van der Linden

De advocaten van Flex Advocaten vof zijn aangesloten bij de Balie te Dendermonde, bereikbaar op:
Orde van Advocaten te Dendermonde
Justitiepaleis
Justitieplein 1
9200 Dendermonde
Tel. 052 21 56 48
Fax 052 20 16 31
E-mail: balie@baliedendermonde.be
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PRIVACY
Uw privacy is belangrijk voor ons.
Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake
gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27
april 2016 (“AVG”), evenals deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we
ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen. Daarnaast krijgt
u meer informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten.
1.
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2.
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1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
De volgende juridische entiteit is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens:
Flex Advocaten vof
Kapellestraat 33
9220 Hamme
Ondernemingsnummer: 0501.600.361
In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact met ons opnemen:
- via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”
-

via e-mail: info@flexadvocaten.be

-

via telefoon: 052/481134
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2. DOELEINDEN
We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

Rekrutering
Loonsadministratie
Veiligheid en welzijn op het werk
Uitdiensttreding

Juridische dienstverlening
Organisatie van seminaries en evenementen

Personeel (HR)
Personeelsbeheer
Verzekeringen
Toegang tot mailboxen

Cliënteel
Naleving
van
antifraudewetgeving
Nieuwsbrieven
en
communicaties

witwaspreventieandere

en

commerciële

Organisatie van het kantoor
Leveranciersbeheer

Corporate housekeeping

Facturatie en boekhouding

Geschillenbeheer

Cookies

Website
Contactformulieren

Deze persoonsgegevens ontvangen wij doorgaans van uzelf, doch in het kader van onze juridische
dienstverleningen kunnen wij persoonsgegevens van onze cliënten, tegenpartijen of andere actoren in het
dossier bekomen via allerhande publieke of private databanken, overheden, derden, …
Wij passen geen automatische besluitvorming toe op basis van verwerkte persoonsgegevens. De gegevens
van cliënten mogen – behoudens bezwaar van de betrokkene – worden aangewend voor direct marketing
doeleinden. De elektronische gegevens worden bijgehouden gedurende de looptijd van de opdracht van Flex
Advocaten vof, en worden nadien minstens voor de periode van 5 jaar bijgehouden, waarna de gegevens
gearchiveerd worden onder de afgesloten dossiers. Papieren dossiers kunnen na 5 jaar sedert de afsluiting
van het dossier worden vernietigd.
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3. BEVEILIGING
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid
van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige
vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.
Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en
geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw
gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.
Flex Advocaten vof heeft voor de softwarematige verwerking van gegevens een overeenkomst met BaseNet
bvba, Schaliënhoevedreef 20T - 2800 Mechelen, T: +32 15 540 045 E: info@basenetadvocatuur.be.

4. RECHTEN
U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:
-

een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens

-

een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens

-

een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

-

een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

-

het intrekken van uw toestemming

-

een verzet tegen volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming zonder enige menselijke
tussenkomst die u in aanmerkelijke mate treft

-

een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit

In het kader van onze juridische dienstverlening, verwerken wij persoonsgegevens op basis van het
gerechtvaardigde belang van onze cliënt. Aldus zullen wij niet op bovenstaande bezwaren kunnen ingaan,
indien wij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van onze opdrachten in het belang van onze cliënt.

5. UPDATES
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke
regelgeving inzake gegevensbescherming. Via www.flexadvocaten.be heeft u steeds toegang tot de meest
actuele versie.
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