
Deel I – Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 

 

 

1. Uw advocaat en zijn kantoor 

 

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. An Smaers. 

 

Mr. SMAERS is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Turnhout. 

 

Het kantoor van mr. SMAERS is gevestigd te 2240 GEEL, Gasthuisstraat 19A. 

 

Mr. SMAERS oefent het beroep van advocaat uit als partner van ASAB Advocaten, een 

groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 

2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende 

eenpersoonsvennootschappen van advocaten. 

 

De zetel van het kantoor is gevestigd te 2240 GEEL, Gasthuisstraat 19A.. 

 

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. SMAERS is BE 0823.039.456 

 

Per e-mail kan u mr. SMAERS bereiken via an@asabadvocaten.be. 

 

De beroepsaansprakelijkheid van mr. SMAERS is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, Koning 

Albert II-laan 9, 1210 Brussel. 

 

De aansprakelijkheid van de advocaat blijft beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar 

beroepsaansprakelijkheid worden gewaarborgd. 

 

Het verzekerde bedrag is 1.250.000 euro per schadegeval, alle schade inbegrepen. 

 

De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten 

van Amerika en Canada. 

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening 

 

U kan bij mr. SMAERS terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand 

bij geschillen voor de rechtbank. 

  

3. Voor informatie of bij klachten 

 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. 

SMAERS bereiken: 

via post op het adres:   Gasthuisstraat 19A, 2440 GEEL 

via fax op het nummer:  014 707360 

via e-mail op het adres:   an@asabadvocaten.be 

via telefoon op het nummer:  014 706064 

 

 

 



 

 

 

 

 

Op vraag van de cliënten verstrekt Mr. SMAERS informatie over het ereloon of de 

berekeningswijze hiervan. 

De tarifering aangaande het ereloon en kosten die mr. SMAERS hanteert kunnen de cliënten  

eveneens raadplegen op www.asabadvocaten.be. 

 

Mr. SMAERS is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en 

van haar Balie, en hierover kan dus geen informatie worden verschaft aan de cliënten. 

 

Mr. SMAERS maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire 

partnerschappen en hierover kan aldus geen informatie worden verschaft aan de cliënten. 

 

De overeenkomst die u met Mr. SMAERS aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen 

en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter te Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. 

 

Meer informatie en het Reglement met betrekking tot de invordering van en betwistingen 

van ereloonstaten van de Balie te Turnhout van 5 maart 2007, vindt u terug op de website 

van de Balie te Turnhout http://www.advocatenturnhout.be/?betwistingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deel II - Aanvullend te verstrekken – op verzoek van de cliënt 

 

 

1. Wat kost uw advocaat? 

 
EERSTE ADVIES 
Ons kantoor hanteert een tarief van € 50,00 + 21% BTW voor een eerste mondeling advies. Dit 
bedrag wordt uiteraard verrekend indien uw dossier nadien verdere behandeling behoeft. 
  
ERELOON 
Ons kantoor hanteert een basisuurtarief van € 100,00 + 21% BTW. 
Een aangepast tarief is mogelijk voor bijvoorbeeld bijstand in gespecialiseerde materies en voor 
spoedeisende dossiers. Verder zullen ook dossiers met grote (financiële) belangen, en bijgevolg 
met een verhoogde beroepsaansprakelijkheid voor de advocaat, een aangepast uurtarief 
vergen. Voor incassodossiers is meer dan het uurtarief, het gerecupereerde bedrag van belang. 
Een aangepast uurtarief wordt uiteraard telkenmale met u besproken. 
  
KANTOORKOSTEN 
Ons kantoor hanteert een eenmalige dossierkost van € 50,00, waarna het volgende tarieven per 
eenheid toepast: 

- briefwisseling: € 11,00 
- kopies: € 0,40 
- verplaatsing per km: € 0,50 

  
GERECHTSKOSTEN 
De gerechtskosten, bijvoorbeeld de kosten aan gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen en 
griffierechten worden aan u doorgerekend, zoals aan ons gefactureerd. 
Indien u BTW-plichtig bent, zal u doorgaans deze factuur rechtstreeks van de 
gerechtsdeurwaarder ontvangen. 
 
Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt welke partij de gerechtskosten moet dragen. Meestal 
betreft dit de zogenaamde "in het ongelijk gestelde partij." Ons kantoor recupereert in 
voorkomend geval dan deze kosten van de "in het ongelijk gestelde partij. 

 

2. Beroepsregels en gedragscodes 

 

Als advocaat is Mr. SMAERS ingeschreven aan de Balie van Turnhout en onderworpen aan de 

reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd 

kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van deze balie die 

geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocatenturnhout.be 

 

 

 

Deel III – Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven 

 

 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting 

 

Mr. SMAERS is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende 

gedragscode of reglement:  

http://www.advocaat.be/
http://www.advocatenturnhout.be/


- Balie Turnhout: Reglement met betrekking tot de invordering van en betwistingen van de 

ereloonstaten van de balie Turnhout van 5 maart 2007 

 

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze 

regeling op de website: 

- Balie Turnhout: www.advocatenturnhout.be/?betwistingen,34 

 

 

http://www.advocatenturnhout.be/?betwistingen,34

