
Het kantoor BV FTC Lawyers en haar advocaten

U vertrouwt uw dossier toe aan de advocaten van het
advocatenkantoor BV FTC Lawyers, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 2000 Antwerpen, aan de Godefriduskaai 18 bus 32.

o Mr. Jan Persoons
KBO- en BTW-nummer: 0810.759.652
e-mail: jan@ftcadvocaten.be

o Mr. Klara Van Herendael
KBO- en BTW-nummer: 0699.868.163
e-mail: klara@ftcadvocaten.be

o Mr. Marc Boudewijns
KBO- en BTW-nummer: 0851.513.411
e-mail: marc@ftcadvocaten.be

Mr. Jan Persoons oefent het beroep van advocaat uit onder de
vorm van een BV.

Mr. Klara Van Herendael oefent het beroep van advocaat uit
onder de vorm van een BV.

Mr. Marc Boudewijns oefent het beroep van advocaat uit onder
de vorm van een eenmanszaak.

De beroepsaansprakelijkheid van het kantoor wordt verzekerd
door NV AMLIN EUROPE via Van Breda Risk & Benefits,
Antwerpen.
Er wordt dekking verleend voor activiteiten uitgevoerd vanuit
het in België gevestigde kantoor.

Dienstverlening

U kan bij kantoor BV FTC Lawyers terecht voor onder meer
volgende diensten:

- Juridisch advies;
- Bijstand en vertegenwoordiging in rechte voor alle

rechtbanken op het Belgisch grondgebied;
- Contracten;
- Onderhandelingen.

De prijzen van de dienstverlening verschillen naargelang de aard
van de te leveren prestaties. Na een verkennend gesprek
kunnen cliënten op eenvoudig verzoek een eerste kostenraming
door de behandelende advocaat verkrijgen.

De algemene voorwaarden van BV FTC Lawyers zijn te
raadplegen op de website www.ftcadvocaten.be.

De overeenkomst aangegaan tussen de behandelende advocaat
en de cliënten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval
van betwisting zijn, naar gelang de waarde van de zaak, het
vredegerecht van het vierde kanton Antwerpen, dan wel de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
afdeling Antwerpen bevoegd.

Voor bijkomende informatie of voor eventuele klachten

POST Godefriduskaai 18 bus 32 - 2000 Antwerpen
FAX 03.449.85.00
TEL 03.449.83.00
MAIL zie hoger

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De advocaten van het kantoor BV FTC Lawyers zijn voor hun
activiteiten op het Belgisch grondgebied onderworpen aan
buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals voorzien in het
Reglement invordering van erelonen van balie Provincie
Antwerpen van 27 juni 2005.

Bijkomende informatie over de kenmerken en
toepassingsvoorwaarden van deze regeling kan verkregen
worden op www.balieantwerpen.be > erelonen.

Erelonen

Alle vermelde bedragen zijn nog te vermeerderen met 21% btw:

De standaardkost voor een dossieropening bedraagt 75,00 €
excl. btw.

Het ereloon van de advocaten bedraagt  per uur 175,00 € excl.

Voorts komen voor rekening van de cliënt alle directe en
indirecte kosten met betrekking tot de opdracht, zoals telefoon-
fax- en reiskosten, porti en andere kosten.

De kostprijs van een gewone brief bedraagt 10,00 € excl. btw en
van een aangetekende brief 20,00 € excl. btw.

Verplaatsingskosten worden aangerekend per kilometer aan
0,50 € excl. btw.

De cliënt is, ongeacht het verloop of het resultaat van het
dossier, gehouden tot betaling van het ereloon aan de
advocaten alsmede tot de vergoeding van alle door de
advocaten gemaakte kosten.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal het openstaand
saldo van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke
ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% op jaarbasis
opbrengen. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van
forfaitaire schadevergoeding, het factuurbedrag verhoogd
worden met een minimum van 250,00 €.

Naam + handtekening cliënt:
_____________________________
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