ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN
GF FAMILY LAW hanteert een scherp en transparant tarief-uurloon vermeerderd met 15%
administratiekosten en 21% btw. Uitzonderlijke kosten zoals griffie kosten, rolrechten, etc.
worden aan de reële prijs gefactureerd. In overleg en afhankelijk van de aard van de zaak,
bijvoorbeeld in het kader van een vereffening verdeling of een estate planning dossier kan GF
FAMILY LAW het dossier van de cliënt behandelen tegen een waardetarief al dan niet in combinatie
met
een succes fee.
Facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na betalingsverzoek.
Ingeval van betwisting dient de cliënt de factuur schriftelijk te protesteren binnen 14 dagen na
ontvangst van de factuur bij gebreke aan tijdige betaling zal het kantoor de prestaties
opschorten. Bij een eerste betalingsverzoek zal het kantoor geen prestatie opstarten en
derhalve geen mandaat opnemen vooraleer er betaling is geweest. Ingeval van niet betaling
of niet tijdige betaling kan GF FAMILY LAW nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet
naleven van termijnen of het niet leveren van prestaties.
Bij gebrek aan tijdige betaling en na schriftelijke aanmaning tot betaling, hetgeen steeds bij
gewone e-mail kan geschieden, wordt het openstaande saldo vermeerderd met een forfaitaire
schadevergoeding
van 10% van het totaal verschuldigde bedrag vermeerderd met de moratoire interesten berekend aan
de wettelijke
rentevoet aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de openstaande factuur tot op de datum van
volledige betaling.
GF FAMILY LAW kan elke cliënt hoofdelijk en ondeelbaar aanspreken in betaling van de
gehele factuur wanneer zij optreedt namens meerdere cliënten in hetzelfde dossier. Wanneer
de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt in het dossier tussenkomt behoudt GF FAMILY
LAW zich het recht voor de erelonen en kosten die de verzekeraar niet dekt te verhalen op de
cliënt.
GF FAMILY LAW stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de
kortst mogelijke tijd door. Op deze bedragen kan het kantoor sommen inhouden tot dekking
van openstaande (voorschot)facturen en prestaties. Het kantoor brengt de cliënt hiervan op
de hoogte.
De aansprakelijkheid van GF FAMILY Law is beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de
burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor. Indien om welke reden dan ook
geen
uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is elke aansprakelijkheid van GF FAMILY LAW in elk
geval beperkt in hoofdsom, terugbetaling erelonen tot een maximaal bedrag van 2.500 EUR.
Het Belgische recht is van toepassing op de relatie tussen de cliënt en GF FAMILY LAW en
de rechtbanken in hoofde van Antwerpen zijn bevoegd, onverminderd het recht van het
kantoor om zelf een vordering instellen bij een andere rechtbank.

