INFORMATIEFORMULIER
De Advocaat

Beroepsregels en gedragscodes

U (verder: de Cliënt) vertrouwt uw dossier toe aan
BV Duyck - Cattrysse Advocatenkantoor, met
maatschappelijke
zetel
te
8900
IEPER,
Dehaernestraat
29,
gekend
met
het
ondernemingsnummer
0667.539.647,
en
bereikbaar
via
de
onderaan
vermelde
contactgegevens.
De kantoren zijn gelegen te:
- Dehaernestraat 29, 8900 IEPER
- Koning Leopold I-straat 27, 8500 KORTRIJK
- Lotenhullestraat 38, 9881 AALTER

Alle advocaten van de Advocaat zijn in België
gevestigd en ingeschreven aan de balie WestVlaanderen. Mr. Olivier CATTRYSSE is tevens
ingeschreven aan de balie Gent. Zij zijn
onderworpen aan de reglementen van de Orde van
Vlaamse Balies, die kunnen worden geraadpleegd
via
https://advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladM
ediaLibrary/Documenten/Deontologie/CodexDeontologie.pdf.

Het kantoor bestaat uit zes gespecialiseerde
advocaten:
- Mr. Patrick DUYCK (BV Duyck Patrick
Advocatenkantoor: 0462.052.867)
- Mr. Olivier CATTRYSSE (BV OLEX:
0666.852.531)
- Mr. Jan KEMPINAIRE (0851.380.480)
- Mr. Alain COPPENS (BV Advocatenkantoor
Alain Coppens: 0462.986.245)
- Mr. Julie PODEVYN (0678.658.421)
- Mr. Robin DUYCK (0701.915.457)
- Mr. Jana HINDRYCKX (0662.856.131)
De advocaten van BV Duyck - Cattrysse
Advocatenkantoor bundelen hun activiteiten rond
juridische dienstverlening in de meest ruime zin. BV
Duyck - Cattrysse Advocatenkantoor (hierna: “de
Advocaat”) organiseert haar dienstverlening op de
voor haar meest efficiënte wijze en bepaalt zelf
welke advocaat of medewerker het dossier
behandelt, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst.

Beroepsaansprakelijkheid
De beroepsaansprakelijkheid van de Advocaat is
verzekerd bij AMLIN Insurance SE via Vanbrede Risk
& Benefits met polisnummer LXX034899 en biedt
een waarborg van € 2.500.000,00 per schadegeval.
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
U kan grieven rechtstreeks indienen of informatie
verkrijgen bij Mr. Olivier CATTRYSSE, bereikbaar via
info@duyckencattrysse.be.
Aanvragen of klachten kunnen ook worden
ingediend bij de bevoegde gekwalificeerde entiteit
Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur
(OCA), gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000
Brussel. Klachten worden bij voorkeur online
ingediend aan de hand van het elektronisch
klachtenformulier
beschikbaar
op
http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen
aanvullende gegevens van de OCA worden
geraadpleegd.
Privacy

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden worden steeds in het
Nederlands vermeld op de achterzijde van facturen
en betalingsuitnodigingen en kunnen worden
geraadpleegd op www.duyckencattrysse.be in het
Nederlands, Frans en Engels.
Alle overeenkomsten met de Advocaat worden
uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle
geschillen die verband houden met de
dienstverlening van de Advocaat behoren tot de

uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken
te Ieper.

Zie www.duyckencattrysse.be/privacy-policy/
Witwaspreventie
Zie www.duyckencattrysse.be/witwaspreventie/
Bemiddeling
De Cliënt werd geïnformeerd over de mogelijkheid
tot bemiddeling, verzoening en minnelijke oplossing
van geschillen.
De Cliënt, voor kennisname (datum +
handtekening):
……………………………………………………………………………

Juridische tweedelijnsbijstand (pro deo)
De Cliënt bevestigt door de Advocaat te zijn geïnformeerd over de voorwaarden waaronder hij/zij in aanmerking kan
komen voor geheel of gedeeltelijk kosteloze juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).
O De Cliënt bevestigt geen beroep te willen doen op de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) , en kennis te
hebben genomen van de voorwaarden van prijsberekening zoals hieronder uiteengezet.
O De Cliënt bevestigt een aanvraag tot juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) te willen doen, en neemt er
kennis van dat de Advocaat haar dienstverlening pas zal verlenen van zodra het Bureau voor Juridische Bijstand
besluit tot toelating van de Cliënt tot de juridische tweedelijnsbijstand. De Cliënt verbindt zich ertoe alle
bewijsstukken op het eerste verzoek per e-mail te bezorgen.
Indien de prestaties van de Advocaat ertoe hebben geleid dat de Cliënt niet meer voldoet aan de voorwaarden
voor toelating tot de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo), heeft de Advocaat het recht om prestaties in
rekening te brengen conform de hieronder uiteengezette prijsberekening.
Prijsbepaling (uitgaven, kosten en erelonen)
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden onze uitgaven, kosten en erelonen begroot op basis van
prestatielistings en afgerekend aan de hand van periodieke voorschotten (provisies). Deze worden in rekening gebracht
naargelang de evolutie van het dossier, in functie van de verwachte nog te leveren prestaties en de daadwerkelijk
verrichte prestaties. Bij afsluiting van het dossier wordt er een eindafrekening opgemaakt, rekening houdende met de
betaalde voorschotten (provisies).
De prestatielistings kunnen erelonen, kantooronkosten en/of uitgaven bevatten.
De uitgaven betreffen de kosten die de Advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals gerechtsdeurwaarders,
griffies, vertalers en andere openbare instanties.
De kantooronkosten betreffen de volgende:
- Forfaitair bij aanmaak van het dossier € 100,00.
Bij dossiers die gedurende meer dan 12 maanden worden aangehouden, kan de Advocaat zich het recht voor
om dit forfait jaarlijks in rekening te brengen.
- Aangetekende brieven: € 17,50 per zending;
- Kopies: € 0,25 per pagina. Deze kost wordt enkel aangerekend bij noodzaak aan grote hoeveelheden papier.
- Kilometervergoeding: € 0,50/km
De erelonen of honoraria vergoeden de prestaties die door de Advocaat worden geleverd. Naargelang de zaak wordt
een basisuurtarief van minimum € 125,00 tot maximum € 150,00 aangerekend.
Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde of aanrekenbare uren. Daarin zijn onder meer
begrepen: studie en voorbereiding van het dossier, juridische opzoekingen, redactie van juridische akten,
correspondentie en contacten met de Cliënt of derden, bijstand bij (expertise)vergaderingen, vacaties op de rechtbank,
pleidooien en administratie.
De Advocaat is onderworpen aan een BTW-tarief van 21%, zodat alle bovenvermelde bedragen exclusief BTW gelden.
Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle facturen en betalingsuitnodigingen verschuldigd door de
Cliënt.
De Cliënt, voor kennisname (datum + handtekening + gelezen en goedgekeurd):
……………………………………………………..

