
 

Het kantoor bevestigt dat in het dossier een uurloontarief inzake ereloon wordt 

gehanteerd. Hierbij wordt u ingelicht dat op de website www.advodejonghe.be onder de 

rubriek ereloon en kosten een overzicht te vinden is van de gehanteerde erelonen en 

kosten. Op uw eenvoudig verzoek kan hiervan een schriftelijke kopij bekomen worden. 

 

Alle informatie met betrekking tot de hierna volgende gegevens kunnen geconsulteerd 

worden op de website van het advocatenkantoor www.advodejonghe.be waarbij u 

geïnformeerd wordt over:  

• de naam of maatschappelijke benaming van de advocaat en de rechtsvorm  

• het geografisch adres waar de advocaat gevestigd is  

• de adresgegevens die een snelle, rechtstreekse en effectieve communicatie 

mogelijk maken, inclusief e-mailadres en telefoonnummer  

• het ondernemingsnummer 

• de maatschappelijke zetel 

• de beroepsorganisatie waar de advocaat is ingeschreven  

• de beroepstitel van de advocaat en de lidstaat waar deze is verleend  

• de algemene voorwaarden en de bepalingen die de advocaat hanteert, alsmede 

de talen waarin deze kunnen geraadpleegd worden (enkel Nederlands)  

• het op de met de advocaat gesloten overeenkomst toepasselijk recht en de 

bevoegde rechter  

• de prijs en de belangrijkste kenmerken van de dienstverlening  

• de adresgegevens van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de 

advocaat  

• de geografische dekking van de aansprakelijkheidsverzekering  

• multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen van de 

advocaat 

• de buitengerechtelijke geschillenbeslechting toepasselijk op de dienstverlening 

• verwijzing naar de geldende beroepsregels 

• de gedragscodes die van toepassing zijn en het adres waar ze kunnen 

geraadpleegd worden en hun beschikbare talen 

• de eventueel vorige versies van algemene voorwaarden, met vermelding van 

begin- en einddatum van hun toepassing 

 

In geval van een overeenkomst buiten de kantoorruimte/op afstand gesloten wordt u 

uitdrukkelijk geïnformeerd over het bestaan van een wettelijk herroepingsrecht van 14 

dagen. Ook van deze informatie kan op uw uitdrukkelijk verzoek een schriftelijke kopij 

worden bekomen. 

 

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen, worden 

voorschotten of provisies gevraagd. Op geregelde tijdstippen worden overzichten van de 

reeds geleverde kosten en prestaties meegedeeld. De kosten- en ereloonstaten en de 

provisienota's zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Vanaf de vervaldag 

wordt per begonnen maand een intrest van 1% aangerekend alsook een forfaitair 

schadebeding van 10 % met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 

EUR. Protest kan tijdig geschieden binnen de 14 dagen na ontvangst van de kosten- en 

ereloonstaten en de provisienota's en is slechts geldig voor zover schriftelijk gedaan. 



Behoudens tegenbericht binnen de 14 dagen na aanvang van het dossier, wordt 

elektronische facturatie geacht door de cliënt te zijn aanvaard. 

 

Betalingen zijn steeds te Gent invorderbaar, wat ook de overeengekomen of geëiste 

betalingswijze is. Betwistingen en geschillen vallen onder de rechtsmacht van de Belgische 

rechter en de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van advocaat Nathalie De 

Jonghe. Op geschillen zal Belgisch recht van toepassing zijn. Advocaat De Jonghe behoudt 

zich evenwel het recht voor om vorderingen in rechte aanhangig te maken voor de rechter 

die bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit beding. 

 

U kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk 

op de hoogte te brengen. Het kantoor maakt de eindstaat van kosten en ereloon over aan 

de cliënt, rekening houdende met de prestaties tot aan de beëindiging van de 

overeenkomst. Deze beëindiging brengt voor de cliënt geen schadevergoeding met zich 

mee. 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. 

 

 


