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VEKEMAN BV BVBA

ADVOCATENKANTOOR

DE

BEIR-

(Dienstenwet: Wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III «Vrijheid van
vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in
het Wetboek van economisch recht)

1. Rechtsvorm en maatschappelijke zetel
Mrs. Colin De Beir en Veerle Vekeman oefenen het beroep van advocaat uit in
vennootschapsvorm, nl. binnen de Burgerlijke Vennootschap BVBA De BeirVekeman; Mrs. Colin De Beir en Veerle Vekeman zijn statutair zaakvoerders van de
vennootschap.
Het kantoor is gevestigd in de Pastorijstraat 19 te 9500 Geraardsbergen
(Zarlardinge). De vennootschap draagt het KBO- en BTW nr. 0806.785.424. Het is
bereikbaar via telefoon +32477990069, fax +32245332 of email info@debeirvekeman.be

2. Diensten
Advocatenkantoor DE BEIR-VEKEMAN BV BVBA is gespecialiseerd in alles wat te
maken heeft met milieurecht en ruimtelijke ordening en stedenbouw in de brede zin
van het woord.
Daarnaast behandelen we zaken als:
Invordering van facturen; agrarisch recht; contracten- en aansprakelijkheidsrecht;
onteigeningen; bouw- en aannemingsrecht en M&A.
We behandelen zowel zaken in het Nederlands, Engels als in het Frans.

3. Erelonen
Het advocatenkantoor DE BEIR-VEKEMAN BV BVBA zal de prijs voor de diensten
die voor u worden verricht in uw dossier(s) berekenen volgens de bepalingen van
artikel 446ter G.W. dat stelt: “de advocaten begroten hun ereloon met de
bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht."
Afhankelijk van de aard van de zaak zal het ereloon berekend worden volgens
volgende criteria:

Volgens een uurtarief: alsdan zal het aantal uren dat aan de zaak gewerkt werd
vermenigvuldigd worden met het uurtarief. Het uurtarief hangt af van verschillende
factoren als daar zijn: de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, de aard van
de zaak, of de zaak dringend was, enz.
Volgens de waarde van de zaak: alsdan betaalt u een bepaald percentage.
Volgens de geleverde prestaties: alsdan betaalt u volgens het geleverde werk, het
belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
Tegen een vast bedrag: enkel ingeval vooraf een totaalbedrag werd overeen
gekomen.
Volgens een abonnement: deze methode geldt enkel voor bedrijven die op
regelmatige basis verschillende zaken aan het kantoor toevertrouwen.
Naast het ereloon is tevens een vergoeding verschuldigd voor de kantoorkosten als
daar
zijn
(niet-limitatief):
briefwisseling
en
geschriften,
bureaukosten,
verplaatsingskosten, voorgeschoten gerechts- en uitvoeringskosten, ...
Vanaf 1/01/2014 is op onze prestaties en kosten ook BTW verschuldigd. Het huidige
tarief bedraagt 21%.

4. Verzekeringen
De beroepsaansprakelijkheid van mrs. Colin De Beir en Veerle Vekeman is via een
collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Amlin
Europe N.V., Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr.
33055009, Bijkantoor België - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder
het codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899.
De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid beroep (AMLIN) is verworven voor
1.250.000 euro per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500 euro per schadegeval
en per advocaat.

5. Beroepsregels
Als advocaten ingeschreven aan de balie van Oudenaarde zijn Mrs. Colin De Beir en
Veerle Vekeman 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/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de
Balie Oudenaarde die geraadpleegd kunnen worden op www.balieoudenaarde.be.

6. Geschillenbeslechting
Mrs. Colin De Beir en Veerle Vekeman zijn niet onderworpen aan enige
buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Ingeval van betwisting van de
ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te
Oudenaarde. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en
toepassingsvoorwaarden van deze arbitrageregeling op het secretariaat van de
Balie, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde.

