INFORMATIEVERSTREKKING CONFORM DE DIENSTENWET
Deel I
1. Uw advocaat en haar kantoor
U vertrouwt u dossier toe aan mr. Wendy Michiels.
Mr. Wendy Michiels is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van
Antwerpen (hoofdkantoor) en Dendermonde (bijkantoor).
Het kantoor van mr. Wendy Michiels is gevestigd te Brusselstraat 7/1 te Antwerpen
(hoofdkantoor) en Terjodenstraat 30 te 9473 Welle (bijkantoor).
Mr Wendy Michiels baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.
De zetel van het kantoor is gevestigd te 9473 Welle, Terjodenstraat 30.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Wendy Michiels is 0843.570.396.
Per e-mail kan u mr. Wendy Michiels bereiken via advocaat@wendymichiels.be.
De beroepsaansprakelijkheid van mr. Wendy Michiels is verzekerd bij N.V. AMLIN
EUROPE (= leidinggevende verzekeraar). Voor meer informatie en de
polisvoorwaarden
m.b.t.
deze
verzekering
zie
http://www.ordeexpress.be/artikel/26/24/nieuwe-polissen-burgerlijkeberoepsaansprakelijkheid-en-insolvabiliteit.
2. Uw advocaat en haar dienstverlening
U kan bij mr. Wendy Michiels, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch
advies, (poging tot) minnelijke geschillenregeling, bijstand en vertegenwoordiging bij
geschillen voor de verschillende rechtscolleges. Dit in diverse rechtstakken.
De precieze prijzen van deze diensten zijn: af te spreken. Dit kan een forfait zijn, pro
deo of volgens een uurtarief (zie deel II).
De algemene voorwaarden en bepalingen die mr. Wendy Michiels of haar kantoor
hanteert kan u raadplegen op de ereloonstaten en via dit document namelijk:
“De staten zijn contant betaalbaar.
Bij gebreke aan ontvangst van betaling binnen de 14 dagen na verzending van
onderhavige staat, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling
intresten verschuldigd zijn aan de wettelijke intrestvoet tot op datum van
volledige betaling.
In dat geval is eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd voor
administratieve en buitengerechtelijke inningskosten ten bedrage van 10% van
de hoofdsom, zijnde minimaal 50,00 EUR.”
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De algemene voorwaarden en bepalingen die mr. Wendy Michiels of haar kantoor
hanteert kan u raadplegen op: www.wendymichiels.be.
De overeenkomst die u met Mr. Wendy Michiels aanknoopt, is aan het Belgisch recht
onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het rechtsgebied
waarbinnen het kantoor gevestigd is bevoegd.
3. Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr.
Wendy Michiels bereiken:
-

via post op het adres: 2018 Antwerpen, Brusselstraat 7/1 (hoofdkantoor) en
9473 Welle, Terjodenstraat 30,
via fax op het nummer: (03) 257 11 30 (hoofdkantoor) en (053) 39 54 74
(bijkantoor),
via e-mail op het adres: advocaat@wendymichiels.be,
of via telefoon op het nummer: (03) 257 12 30 (hoofdkantoor) en (053) 39 54
17 (bijkantoor).

Deel II
1. Wat kost uw advocaat?
a.
Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten
(zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons ...). Er bestaan geen vaste
tarieven.
Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend :
•
•
•

volgens een vast uurloon;
volgens de waarde van de zaak;
volgens de geleverde prestaties.

Vaak is het moelijk om bij aanvang een nauwkeurige schatting van de kosten te
geven. Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt af van verschillende factoren. Het
kan dus gebeuren dat de advocaat meer tijd nodig heeft dan eerst gedacht. Heel
vaak worden voorschotten (provisies) gevraagd. Bij de aanvang van de zaak wordt
één en ander afgesproken.
In een procedure zijn er ook nog gerechtskosten (bv. van de Rechtbank, de
gerechtsdeurwaader, experten ...). Die dienen te worden voorgeschoten en de
Rechtbank beslist uiteindelijk wie deze ten laste moeten nemen. De Rechtbank kan
ook desgevallend de betaling van een rechtsplegingsvergoeding (wettelijk voorziene
forfaitaire tussenkomst in de kosten van uw raadsman) opleggen aan de verliezer
van een procedure.
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b.
Indien vooraf niet vastgesteld en deze precies kan worden gegeven, worden de
erelonen en kosten van mr Wendy Michiels als volgt samengesteld:
Ereloon
-

Basisereloon: tussen 125,00 € en 175,00 € per uur. In specifieke gevallen kan
een afwijkend bedrag worden afgesproken.

-

het ereloon vergoedt o.m. volgende prestaties :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

Consultaties op kantoor of per telefoon
Bezoek cliënt in de gevangenis
Studie dossier op kantoor en griffie
Opstellen juridische akten (dagvaarding, verzoekschrift, conclusies, …)
Bibliografische opzoekingen
Schriftelijke en mondelinge adviezen
Onderhandelingen
Pleidooi voor de rechtbank
Behandeling van het dossier

Het ereloon varieert naargelang de moeilijkheidsgraad, het spoedeisend
karakter, het bereikte resultaat, de ervaring van de advocaat en haar
onderlegdheid in een bepaalde materie;
een eerste oriënterende consultatie is gratis;
Voor bedrijven kunnen voorafgaandelijk afspraken worden gemaakt met
betrekking tot de te betalen vergoeding en kan eventueel een abonnement
worden besproken, waarin het ereloon en de kostenregeling worden bepaald.

Onkosten
Met de term ‘onkosten’ wordt bedoeld alle uitgaven van de advocaat ten behoeve
van de zaak, zoals daar zijn: rolrechten, gerechtsdeurwaarderskosten, kosten van
briefwisseling, reisonkosten…
Volgende kosten worden onder andere in rekening gebracht :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openen dossier: 50,00 €
Briefwisseling, faxberichten, e-mails: 11,00 €/pagina
Dactylo procedurestukken (conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften,…):
12,00 €/pagina
Aangetekende zendingen: 15,00 €/stuk
Fotocopies: 0,30 €/pagina
Kilometervergoeding: 0,50 €/kilometer
Externe kosten zoals gerechtsdeurwaarders- en gerechtskosten: volgens
werkelijke kostprijs
Griffiebon: 5,00 €
Vacatie – wachttijd bij rechtbank: 50,00 €/uur
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Vanaf 21 januari 2014 zijn op de diensten van alle advocaten 21% BTW
verschuldigd. Alle opgegeven bedragen vermeld op deze site BTW exclusief .
Door betaling van de eerste provisie door de cliënt, worden deze tarifering aanvaard
door de cliënt.
2. Beroepsregels en gedragscodes
Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is mr. Wendy Michiels
onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de
Nationale
Orde,
die
geraadpleegd
kunnen
worden
op
www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87 , alsook aan de reglementen van haar
balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be (hoofdkantoor) en
aan de reglementen van de balie van Dendermonde die geraadpleegd kunnen
worden op het Balie secretariaat, te 9200 DENDERMONDE, Justitieplein, 1
(bijkantoor).
Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via
-

de balie van Antwerpen: de website www.balieantwerpen.be > erelonen >
klachten;
de balie van Dendermonde, info bij Balie secretariaat, te 9200
DENDERMONDE, Justitieplein, 1.

Voor tuchtzaken is de stafhouder van de balie van Antwerpen (hoofdkantoor) en
Dendermonde (bijkantoor) bevoegd:
-

Stafhouder balie Antwerpen, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, 2000
Antwerpen, info@balieantwerpen.be;
Stafhouder balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200
Dendermonde, balie.dendermonde@skynet.be.

Mr. Wendy Michiels is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen
van de OVB en van haar balie, en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan
haar cliënten.
Mr. Wendy Michiels maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of
multidisciplinaire partnerschappen. Hij kan aldus geen informatie hierover aan haar
cliënten verschaffen.
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Het optreden van mr. Wendy Michiels is onderworpen aan buitengerechtelijke
geschillenbeslechting, zoals geregeld in volgende gedragscode of reglement:
Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005.
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden
van deze regeling op de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten.
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