
 

 

 

 

Factuurvoorwaarden Rechtuit Advocaten 
 
 
1. U vertrouwt uw dossier toe aan de BV RECHTUIT ADVOCATEN, met zetel te 9990 
MALDEGEM, Westeindestraat 33-001 (KBO nr. 0635.502.725), vertegenwoordigd door 
Mr. Rino MARIMAN en/of de BV Pistor, met als vaste vertegenwoordiger Mr. Ine 
SMOLDERS, hierna genoemd de advocaat (of het advocatenkantoor). 
 
2. De factuur of staat van kosten en ereloon van de advocaat kan drie elementen 
bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon. 
 
3. Bij niet-betaling van de provisiefacturen is de advocaat gerechtigd zijn of haar 
prestaties op te schorten. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening en ten laste van de 
opdrachtgever, zonder dat de opschorting aanleiding kan geven tot enige 
aansprakelijkheid in hoofde van de behandelende advocaat of van de vennootschap 
zelf. 
 
4. Facturen zijn betaalbaar op de bankrekening van de advocaat met nr. BE79 3631 
4956 3633 met vermelding van het factuurnummer. De facturen zijn contant betaalbaar.  
 
5. In geval opgetreden wordt voor meerdere cliënten in éénzelfde procedure, zijn elk 
van de cliënten hoofdelijk gehouden tot het betalen van de kosten- en ereloonstaten en 
provisienota’s. 
 
6. Bij niet-betaling binnen de 15 dagen wordt van rechtswege vanaf de eerste 
aanmaning een verwijlinterest aangerekend van 8,5%. Eveneens zal een forfaitaire 
schadevergoeding van 10% van de factuur verschuldigd zijn, met een minimum van 125 
EUR. Ingeval de advocaat aan de cliënt betaling zou zijn verschuldigd geldt dezelfde 
regel. 
 
7. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van 
de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De 
advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd 
een kortere betalingstermijn bepalen. 
 
8. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat 
moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. 
 
9. In het geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing en wordt beroep 
gedaan op de Rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen. 
 

 


