TARIEVEN VAN TOEPASSING OP DE DIENSTEN VAN BVBA
ADVOCATEN BASYN MITCHAUX & PARTNERS
Alle onderstaande tarieven zijn exclusief BTW. Vanaf 01/01/2014 heeft de
overheid alle advocaten BTW-plichtig gemaakt en dient momenteel 21%
BTW te worden aangerekend op zowel onkosten als erelonen, uitgezonderd
de voorgeschoten gerechtskosten en kostprijs van aangetekende zendingen.
Onkosten
-

Dossierkost (eenmalig per dossier): 75,00 €
Brieven of faxen (per stuk / per geadresseerde): 10,00 €
E-mails (zonder briefwisseling): 5,00 €
Adviezen, dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten (per blz.):
10,00 €
Fotokopieën (per blz.): 0,12 €
Verplaatsingskosten (per km): 0,40 €
Aangetekende zendingen (per stuk): 20,00 €
Gerechtskosten worden doorgerekend volgens werkelijke kostprijs.

De gerechtskosten zijn de kosten die de advocaat in het kader van een
procedure heeft moeten betalen aan derden, zoals onder meer de
gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.
Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van
onkosten en erelonen.
Wanneer de tegenpartij door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld,
kunnen bepaalde betaalde gerechtskosten op haar worden verhaald.
Erelonen
In het kantoor wordt gewerkt aan een basisuurtarief van 95-125 € (excl.
BTW) per aanrekenbaar uur voor particulieren en 110-150 € (excl. BTW)
voor zelfstandigen, KMO’s, bedrijven en verzekeringsmaatschappijen.
Dit basisuurtarief kan verhoogd worden naargelang de hoogdringendheid van
de zaak, de aard van de tussenkomsten, de belangrijkheid van de zaak, de
specialiteit en de ervaring van de advocaat, doch dit gebeurt steeds in
overleg met klant.
Aanrekenbare uren zijn uren die aanwijsbaar in een welbepaalde zaak
worden gepresteerd (bv. onderzoek van een dossier, besprekingen met de
cliënt, opstellen van een conclusie, zitting op de rechtbank, vergadering bij
notaris, expertisevergadering enz.).
Een succesfee kan worden aangerekend in functie van het resultaat van de
zaak.
Indien de tegenpartij door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld, hebt U
mogelijks recht op de rechtsplegingvergoeding (= een forfaitaire vergoeding

die u toekomt als tussenkomst voor de erelonen van uw advocaat die uw
belangen behartigde).
De rechtsplegingsvergoeding wordt bepaald in functie van de waarde van de
zaak. De staat van erelonen zal in zulk geval minimaal de toegekende
rechtsplegingsvergoeding, vermeerderd met de toepasselijke BTW, betreffen.
Mochten zich hierin wijzigingen voordoen, zal u hiervan uiteraard steeds
verwittigd worden.
Tenslotte zal u in bijlage eveneens onze algemene voorwaarden willen
vinden.
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