
TARIEVEN 

 
“De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. 

Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden.”  

 

AMPE ADVOCATEN maakt er een erezaak van om transparant te zijn over de in rekening gebrachte kosten 

en het in rekening gebrachte ereloon.  

 

De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat kunnen worden opgesplitst in drie 

categorieën : 

 

• GERECHTSKOSTEN 

 

De kosten die AMPE ADVOCATEN heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, 

registratiekantoren, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, 

revisoren, deskundigen, … , worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten 

(meer BTW indien van toepassing). 

 

• KANTOORKOSTEN 

 

De kantoorkosten van AMPE ADVOCATEN zijn vast, en worden als volgt getarifeerd : 

 

▪ aanmaak dossier : forfait : 75,00 euro 

▪ telefonie, fax, e-mail : forfait : 50,00 euro 

▪ briefwisseling en verzendingen (per bladzijde) : 5,00 euro  

▪ aangetekende zendingen (per stuk) :  12,00 euro 

▪ dagvaardingen, verzoekschriften, conclusies (per bladzijde) : 12,00 euro 

▪ fotokopieën (per kopie) :  0,25 euro 

▪ verplaatsingsvergoeding (per kilometer) :  0,50 euro 
 

• ERELONEN 

 

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties geleverd door AMPE ADVOCATEN.  

 

In principe wordt er gewerkt aan een uurtarief. De basisuurtarieven die door AMPE ADVOCATEN worden 

gehanteerd, zijn de volgende : 

 

▪ Geert Ampe : 150 euro (excl. btw) 

▪ advocaten - medewerkers : 100 euro tot 140 euro (excl. btw) 

▪ advocaten - stagiairs : 90 euro (excl. btw) 
 

Deze tarieven kunnen worden aangepast, naar beneden, in functie van de inzet/de waarde van het 
geschil en/of de afwezigheid van het resultaat. 
Daarnaast kan ook een bonus worden in rekening gebracht, in functie van een gunstig resultaat. 
 
 
 
 



Indien het dossier betrekking heeft op de invordering van een geldbedrag, kan het ereloon ook worden 
berekend op het werkelijk geïnde of afgewezen bedrag, en wel als volgt : 
 

▪ van 0 tot 6.200 euro : 15% 

▪ van 6.200 tot 49.500 euro : 10% 

▪ van 49.500 tot 124.000 euro : 8% 

▪ van 124.000 tot 248.000 euro : 6% 

▪ meer dan 248.000 euro : 4% 

 

Tarieven aan te passen in functie van de moeilijkheidsgraad van het geschil en/of de inzet van één of 

meerdere procedures (met een maximum gemiddeld tarief van 20%). 
 

AMPE ADVOCATEN kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van het dossier één 
of meerdere voorschotten (provisies) in rekening brengen. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de 
cliënt betaalt, voorafgaande aan de gedetailleerde ereloon- en kostenstaat. Die provisie kan betrekking 
hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren 
prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. 
  
Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt 
toegestuurd. 
 


