
 

Algemene voorwaarden 

1. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder de toepassing van deze 
algemene voorwaarden. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen 
en zonder voorbehoud te aanvaarden. 
 

2. Prestaties worden aangerekend aan de op de datum van facturatie van toepassing 
zijnde tarieven. 
 

3. Facturen zijn onmiddellijk betaalbaar. Facturen houdende provisies zijn onmiddellijk 
en voor aanvang van de werkzaamheden betaalbaar. 
 

4. Bij niet tijdige betaling worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
verwijlintresten aangerekend, vanaf de vervaldatum tot de dag van betaling, tegen een 
intrestvoet van 10 % per jaar: voorts wordt het factuurbedrag met 10% verhoogd bij 
wijze van schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, 
tijdverlies, administratiekosten, enz.. Consumenten kunnen aanspraak maken op een 
gelijkwaardige vergoeding t.a.v. de advocaat indien deze in gebreke blijft. 
 

5. Bij niet-betaling behoudt de advocaat zich het recht voor zijn tussenkomst te schorsen 
tot op het ogenblik dat alle facturen zijn betaald. 
 

6. Facturen kunnen enkel schriftelijk en gemotiveerd worden betwist binnen de 14 dagen 
na factuurdatum. 
 

7. Teksten van Hanna Verdickt Advocaten zijn beschermd door intellectuele 
eigendomsrechten en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming. 
 

8. De overeenkomsten tussen de advocaat en de cliënt worden geacht te zijn ontstaan 
en uitgevoerd in het kantoor te 9820 Merelbeke, Groenstraat 13. 
 

9. Klachten over de diensten van de advocaat moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen 
de 14 dagen na de prestatie of na de einddatum voor het leveren van de prestatie 
worden kenbaar gemaakt 
 

10. De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van zijn schade of nadeel geleden door een 
beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is 
verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van een vrijwillige delictuele 
daad of een opzettelijke daad van de advocaat. De niet-verzekerde aansprakelijkheid 
van de advocaat is in elk geval beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag 



van de door de cliënt betaalde erelonen voor de diensten die aanleiding gaven tot de 
aansprakelijkheidskwestie. 
 

11. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechters, zijnde: het 
vredegerecht Merelbeke, de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling 
Gent en de rechtbank van koophandel Gent afdeling Gent. Deze bevoegdheid is 
exclusief, met dien verstande dat Hanna Verdickt Advocaten daarnaast het recht heeft 
om de cliënt te dagvaarden voor de rechter die (internationaal) bevoegd is voor de 
woonplaats of zetel van de cliënt. Het Belgische recht is van toepassing. 
 

12. De advocaat is in bepaalde gevallen gehouden om informatie te verzamelen om zijn 
cliënt en de afkomst van bepaalde fondsen te identificeren. Dit kan de medewerking 
van de cliënt vergen en de voorlegging van identiteitsdocumenten en uittreksels uit 
rechtspersonenregisters. De advocaat is in bepaalde gevallen verplicht transacties die 
mogelijk verband houden met witwassen te melden aan zijn stafhouder. 
 

13. De erelonen worden aangerekend per werkelijk gepresteerde tijdseenheid. De 
tarieven liggen tussen 85 en 180 euro per uur. Dit is afhankelijk van de waarde van de 
zaak, de aard en complexiteit van het werk, de vereiste specialisatiegraad van de 
advocaat, de financiële draagkracht van de cliënt en het behaalde resultaat. 
Prijsafspraken in het kader van abonnementen, incasso-diensten of voor specifieke 
prestaties zijn mogelijk.  
 

14. Variabele kantoorkosten worden aangerekend:  éénmalige kosten bij het openen van 
een dossier: 80 euro; uitgaand tikwerk: 10 euro per blad; kopies: 0,20 euro per blad; 
verplaatsingen: 0,50 euro per km; bankverrichtingen: 5 euro per verrichting; 
archivering dossier: 50 euro. 
 

15. Externe kosten worden doorgerekend. Bijvoorbeeld kosten betaald aan 
gerechtsdeurwaarders, rechtbanken, vertalers, portkosten, etc. 
 

16. De bovenvermelde prestaties en kosten zijn onderworpen aan het geldende BTW-
tarief.  

 

 


