
 

 

TARIEVEN 

1) Gratis 

Op onze website worden tal van modelcontracten gratis ter beschikking gesteld.  Naast 

modelcontracten vindt u op onze website gratis informatie over algemene 

verkoopvoorwaarden, de pre -contractuele aansprakelijkheid, ….  

2) Adviezen die we aan een vast tarief aanbieden: 100 Euro 

 

- Screening en eventuele aanpassing van uw algemene voorwaarden  

- Nazicht en eventuele aanpassing van uw contracten van maximum 10 pagina’s 

- Aanpassing van de op onze website ter beschikking gestelde modelcontracten aan uw 

specifieke situatie 

 

3) Procedures die aan een vast tarief worden gevoerd:  

 

- Verdediging voor de politierechtbank1: per zitting: 80 Euro  

- Verzet aantekenen tegen een verstekvonnis voor de politierechtbank en verdediging voor de 

politierechtbank: 180 Euro 

- Verdediging vrederechter inzake een huurgeschil: per verschijning voor de rechtbank: 80 

Euro  

 

4) Incasso 

 

Indien u ons de opdracht geeft een openstaande factuur te innen krijgt, vragen wij enkel dat 

de door de rechtbank toegekende rechtsplegingsvergoeding en schadebeding aan ons 

toekomt. De geïnde hoofdsom en interesten komen u toe.  

 

5) De andere adviezen en procedures  

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals 

briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons). De Orde van Advocaten noch de wetgeving 

verplicht advocaten te werken aan vastgelegde tarieven. 

Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij/zij met de cliënt maakt. 

Afhankelijk van het dossier en de individuele afspraken tussen Blienberg Advocaten en de 

cliënt werken onze advocaten het aan een vast uurloon, hetzij aan een uurloon 

gecombineerd met een succesfee.   

Indien er wordt gewerkt aan een vast uurloon, worden standaard de volgende uurtarieven 

gehanteerd:  

Magda Lauwers: 125 Euro/ uur  tot 165 Euro/ uur  

Thomas Niclaes: 125 Euro / uur tot 165 Euro / uur 

                                                           

1 Indien u verzekerd bent, is het ook mogelijk dat u kan genieten van rechtsbijstand.  
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- Dagmara Dubiel: 100 Euro/uur tot 130 Euro/ uur  

- Birgit Peustjens: 100 Euro/ uur tot 130 Euro /uur  

Bij de aanvang van elk dossier wordt er met de cliënt samengezeten en wordt er per fase van 

het dossier duidelijke afspraken gemaakt.  Een eerste consultatie waarbij de impact van het 

dossier en de mogelijke dienstverlening wordt besproken is gratis.  

Vervolgens worden er afspraken gemaakt over:  

- Minimum en maximum kostprijs van schriftelijk advies  

- Minimum en maximum kostprijs van tussenkomst advocatenkantoor in een eventuele pre – 

procedurele fase.  

- Duidelijke afspraken rond de facturatie indien een procedure niet kan vermeden worden  

Vaak is het moeilijk 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 behandelende advocaat meer tijd nodig heeft dan zij of hij eerst had gedacht. 

Blienberg Advocaten houdt haar cliënteel op regelmatige tijdstippen op de hoogte van de 

evolutie in het dossier. Wij streven ernaar om onze cliënten maandelijks een tussentijdse 

factuur te bezorgen met in bijlage een detail van de gepresteerde uren en de gemaakte 

kosten.  

6) Abonnementen :  totaal begeleidingspakket voor uw bedrijf 

Aan de hand van de “abonnement-formule” stellen wij met u een juridisch 

begeleidingspakket op maat van uw bedrijf samen.   

 

De “in house-formule” omvat tegen een vaste maandelijkse vergoeding  van € 350,00 Euro 

Euro/maand: 

 

a) Juridische audit van het bedrijf : Niet alleen kijken we voor u na of de 

bestaande overeenkomsten volledig en accuraat zijn opgesteld. We 

waarschuwen u ook voor mogelijke risico’s en we stellen verbeteringen voor.  

 

• Arbeidscontracten - arbeidsreglement 

• Algemene verkoopsvoorwaarden  

• contracten met leveranciers 

• contracten met klanten  

• verzekeringen 

• huur van rollend materieel 

• huur van onroerend goed 

• onroerend leasing  

• privacy wetgeving 

• IP beheer en contracten  

b) Contracten opstellen op basis van onze modelcontracten, aangepast aan de 

specifieke situatie van de onderneming  



 

3 

 

 

 

c) Permanente beschikbaarheid voor adviesverlening ook via ASK2LEGAL: U 

ontvangt binnen de 24 u de antwoorden op uw eenvoudige juridische adviezen 

d) Debiteurenbeheer : u wenst kort op de bal te spelen? Zodra de betalingstermijn 

is verstreken, maakt u uw facturen aan ons over. Wij zorgen voor de invordering. 

e) Procesvoering: In het kader van de abonnementsformule geniet u een gunstig 

tarief voor het voeren van gerechtelijke procedures: 15% korting op het 

gangbare tarief.  

 

7) ASK2LEGAL  

 

Via ASK2LEGAL kan u steeds uw vraag stellen. Wij geven u binnen de 24 uur een antwoord. 

Aangezien wij graag onze kennis delen, zullen geen betaling vragen voor de basis 

adviesverlening dewelke geen bijzondere aandacht en/of studie vraagt.  

Indien wij van mening zijn dat uw vraag bijzondere studie vraagt van uw specifieke situatie 

zullen wij a.s.a.p. nadat wij uw vraag hebben ontvangen melden dat wij, vooraleer wij u 

kunnen antwoorden vragen om 100 Euro over te maken op onze bankrekening. De 

betalingslink wordt u doorgestuurd.  Het is mogelijk dat wij u vragen bijkomende informatie 

door te zenden.  

Eens we een betaling hebben ontvangen, krijgt u binnen de 24 uur het antwoord op uw 

vraag. Mocht u het gevoel hebben dat ons antwoord u niet voldoende duidelijk is of nog 

steeds geen zekerheid heeft omtrent het juridisch probleem waar u mee worstelt, is er in de 

betaling van 100 Euro, 1 consultatie begrepen bij ons op kantoor. U kan hiervoor contact 

opnemen met ons secretariaat.  

Indien wij van mening zijn dat uw vraag of het juridisch probleem dat u ons voorlegt, te 

ingewikkeld is  zodat wij onmogelijk online een correct en volledig advies kunnen 

verstrekken, zullen wij u hierover ook contacteren. U zal van ons een eerste gratis advies 

krijgen en we zullen u uitnodigen voor een gesprek op ons kantoor voor een diepere analyse 

en bespreking van uw vraag of probleem.  

Bedrijven kunnen ook een abonnement nemen op de online adviesverlening van ASK2LEGAL.  

Voor 10 betalende adviezen betaalt u dan slechts 850 Euro. Hierbij wordt er ook aan de 

abonnee voorafgaandelijk de toestemming gevraagd om het betalend advies aan te rekenen 

binnen het abonnement.  

 

Het Blienberg Team 
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