1. Uw advocaat en het kantoor
U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Stephanie PEETERS die als advocate ingeschreven is bij de balie
van Tongeren (vanaf september 2016 aan de balie van Limburg). Zij organiseert haar werk in BV
AKPS, met ondernemingsnummer is 0778.881.096.
Het hoofdkantoor van Mr. Peeters is gevestigd te 3790 Sint-Martens-Voeren, De Plank 60. Daarnaast
werk zij tevens bij Lijnrecht Advocaten te Tongeren, Henisstraat 15.
2. Contactgegevens
Indien u verdere informatie wenst te bekomen, of een klacht heeft, dan kunt U Mr. Peeters als volgt
bereiken:
Per post:
De plank 60
3790 Voeren
Per e-mail:
Advocaat-peeters@hotmail.com
Per telefoon:
0496.99.69.90
Rekening:
Ereloonrekening: 363-0871492-84
Derdenrekening: 630-2250573-38

3. Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij Mr. Peeters terecht voor onder meer de volgende diensten: advies, ingebrekestellingen,
opstarten en afhandelen van procedures, uitvoeringsgeschillen, opvolgingen in bestaande dossiers, …
De overeenkomst die u met Mr. Peeters aangaat voor de behandeling van een dossier, is aan het
Belgisch recht onderworpen en voor geschillen zullen enkele de Rechtbanken te Limburg – Afdeling
Tongeren bevoegd zijn.
4. Kosten en erelonen
Mr. Peeters zal bij aanvang van elk dossier informatie verschaffen over de toegepaste tarieven.
Desgevallend zal voorafgaand aan de start van een dossier een ereloonovereenkomst opgesteld
worden.
Mr. Peeters werkt met een uurtarief van 125 euro exclusief BTW.
De kosten (exclusief BTW) worden als volgt berekend:
- 11 euro per pagina
- 0,40 euro per kopie
- 0,65 euro per kilometer
- 50,00 euro opening dossier
Bijzondere kosten zoals aangetekende zendingen worden aan reële kostprijs gerekend.
5. Factuurvoorwaarden
De facturen dienen betaald te worden binnen uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum.
Protest van de factuur dient schriftelijk en binnen 8 dagen na de factuurdatum ter kennis worden
gebracht.

Bij gebreke aan of bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
interest verschuldigd bovenop een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 10% op het laattijdig
betaalde factuurbedrag en met een minimum van € 50,00.
Indien de schuldenaar handelaar is, zullen de intresten conform artikel 5 van de Wet van 2 augustus
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd zijn.
Mr. Peeters heeft het recht om bij wanbetaling haar prestaties op te schorten tot volledige
aanzuivering van de achterstand.
Eventuele geschillen worden behandeld conform het Belgisch recht en worden uitsluitend beslecht
door de Rechtbanken van Limburg – Afdeling Tongeren.
De beroepsaansprakelijkheid is begrensd tot het door de beroepsverzekeraar uitbetaald bedrag.

6. Beroepsaansprakelijkheid
De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Peeters is verzekerd bij Van Breda Risk & Benefits en dit op
grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe.
Op eerste verzoek kan een exemplaar van de polis worden verkregen.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert verleent dekking in de hele
wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke
aansprakelijkheid voor advocaten.
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