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Terms & Conditions 
De Wolf & Verheggen Advocaten 

 
(Dienstenwet: Wet van 17 JULI 2013 houdende invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, 
dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen ”, in het Wetboek van 
economisch recht) 
 
Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018 
 

Erelonen en kosten 
 
Het kantoor zal de prijs voor haar dienstverlening berekenen volgens de bepalingen van artikel 
446ter Ger. W. dat stelt: “de advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie 
moet worden verwacht." 
 
Bij de uitvoering van een opdracht tot juridische dienstverlening wordt uitgegaan van volgende 
doelstellingen, m.n.: 

–   het waarborgen van de kwaliteit van de verstrekte juridische diensten; 
–   het verzekeren van een snelle en efficiënte tussenkomst; 
–   het vastleggen van de financiële voorwaarden waaronder deze dienstverlening wordt 

gewaarborgd. 
 

De staat van kosten en erelonen kan drie elementen bevatten :  
–   het ereloon; 
–   de vaste administratieve kosten; en 
–   de variabele kosten of uitgaven. 

 
De cliënt kan te allen tijde, op verzoek, een gedetailleerd overzicht van de kosten en erelonen 
bekomen. 
 
1.   Ereloon 
 
Het ereloon is de vergoeding voor de geleverde juridische dienstverlening.  .   
 
In beginsel worden alle prestaties aangerekend tegen uurtarief Andere mechanismen met het oog 
op het bepalen van het ereloon kunnen/dienen steeds per dossier worden bepaald en afgesproken. 
 
2.   Vaste administratieve kosten 
 
De vaste administratieve kosten omvatten alle administratieve kantoorkosten, zoals briefwisseling, 
communicatiekosten, kopies, verplaatsingskosten e.d.m. met uitzondering van de kosten 
verbonden aan bijzondere zendingen (bijv. aangetekende briefwisseling en koeriers) of aan 
gerechtelijke procedures (bijv. dagvaardingskosten, zegelrechten, enz.). 
 
De vaste administratieve kosten worden forfaitair aangerekend door middel van een vast 
percentage op het ereloon. Het forfaitair kostenpercentage kan jaarlijks per 1 januari worden 
aangepast. 
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3.   Variabele kosten of uitgaven 
 
De variabele kosten of uitgaven zijn enerzijds de kosten die werden voorgeschoten aan derden, 
zoals de gerechtsdeurwaarder (dagvaardingskosten), de griffie (afschriften van dossier), de 
koerierdiensten, de vertalers, de postdiensten (aangetekende briefwisseling en bijzondere 
postproducten) of de openbare instanties en anderzijds de gerechtskosten (zegel- en rolrechten). 
 
Deze variabele kosten worden op basis van stavende stukken aangerekend en worden precies en 
gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. 
 
4.   BTW 
 
In toepassing van de onderwerping van de dienstverlening van advocaten aan de BTW worden 
over de erelonen en vaste administratieve kosten, alsmede over de provisies, sedert 1 januari 2014 
een BTW ten belope van 21 % aangerekend. 
 
Teneinde de mogelijkheid tot recuperatie van de door derden aangerekende BTW maximaal te 
vrijwaren in hoofde van de cliënt, kunnen deze variabele kosten zoveel als mogelijk rechtstreeks 
worden gefactureerd aan de cliënt. 


