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1. Uw advocaat en haar kantoor   

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Rita Corne.   

Zij is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Kortrijk. Haar kantoor, dat zij in persoonlijke 
naam uitbaat, is gevestigd te Wevelgem (8560), Vanackerestraat 55 bus 00.01. Haar bijkantoor is gevestigd 
te Wevelgem (8560), Menenstraat 454.   

De zetel van het kantoor is gevestigd te Wevelgem (8560), Vanackerestraat 55 bus 00.01. Het 
ondernemingsnummer van het kantoor van mr. R. Corne is BE 0866.834.758.   

Per e-mail kan u mr. R. Corne bereiken via rita.corne@kortrijk-balie.be.   

  De  beroepsaansprakelijkheid  van  mr.  R.  Corne  is  verzekerd  bij  Amlin  Europe   NV.  De polis die de 
beroepsaansprakelijkheid van mr. R. Corne verzekert verleent dekking op de gevolgen van daden gepleegd 
in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn 
echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de 
wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.   

2. Uw advocaat en haar dienstverlening   

U kan bij mr. Corne terecht voor onder meer volgende diensten:    

• Personen- en familierecht  
o Echtscheidingen – beëindiging samenwoonst  
o Vereffening / Verdeling  
o Erkennings- en ontkenningsprocedure  

minderjarigen  
o Verblijfsregeling en onderhoudsregeling  

minderjarigen  
o Adoptieprocedure  
o Erfrecht en nalatenschappen  

• Burgerlijk recht  
o Verbintenissenrecht  
o Woninghuur  
o Handelshuur  
o Koop  

• Ondernemingsrecht  
o Invorderingen  
o Handelsrecht  
o Ondernemingen in moeilijkheden 

• Strafrecht  
o Voor burgerlijke partijen en beklaagden  
o Politierechtbank  
o Raadkamer  
o Correctionele rechtbank  
o Hof van Beroep  
o Kamer van Inbeschuldigingstelling  
o Strafuitvoeringsrechtbanken  

• Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht 
o Verkeersrecht  
o Menselijke schade  
o Medische aansprakelijkheid  

• Sociaal recht- en arbeidsrecht 
o Arbeidsongevallen  

• Vastgoed- en aannemingsrecht 
o Aanneming  
o Bouwmisdrijven 

• Aanvraag collectieve schuldenregeling   

  

De algemene voorwaarden en bepalingen die mr. Corne of haar kantoor hanteert worden opgenomen in een 
afzonderlijke overeenkomst tussen cliënt en Meester Corne.   

Ø De factuur wordt u eventueel elektronisch overgemaakt. De ontvangst ervan houdt de aanvaarding van 
deze factuur in.   

Ø De betwisting van de factuur dient binnen de 14 dagen na ontvangst ervan kenbaar gemaakt te worden 
aan het kantoor bij aangetekend schrijven. Nadien kan geen betwisting meer worden aanvaard.    

Ø Een onmiddellijke betaling van een  provisie kan gevraagd worden bij de aanvang van het dossier of ter 
betaling van uit te zetten kosten of indien zich daartoe een omstandigheid voordoet lopende het dossier. 
Buiten deze omstandigheden zijn de facturen binnen de 8 dagen en zonder korting betaalbaar te 
Wevelgem Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 7 % per jaar vanaf de vervaldag. 
Daarnaast zal het onbetaalde bedrag eveneens verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding 
van 10 % met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2 500,00 EUR, zelfs bij toekenning 
van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 1244 
B.W. In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting   
Ø Meester Corne het recht de dienstverlening op te schorten en maakt dit alle openstaande saldi 
onmiddellijk opeisbaar. Tijdens de opschorting van dienstverlening is Meester Corne tot geen 
aansprakelijkheid gehouden.   

Ø In elk geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied Kortrijk bevoegd.   
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Ø Mr. R. Corne is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende 
gedragscode of reglement: Huishoudelijk reglement van balie Kortrijk van 28 mei 2008. U kan meer 
informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij de website 
www.baliekortrijik.be>balie>erelonen>betwistingen    

   

De overeenkomst die u met mr. R. Corne aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke 
geschillen is enkel de rechter van Kortrijk bevoegd. Meester Corne heeft een inspanningsverbintenis die zij 
naar best vermogen zal uitvoeren. Zij kan geen welbepaald resultaat garanderen.   

3. Voor informatie of bij klachten   

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. R. Corne bereiken:   

Ø via post op het adres: Vanackerestraat 55 bus 00.01, 8560 WEVELGEM,   
Ø via fax op het nummer: 056 49 04 08,   
Ø via e-mail op het adres: rita.corne@kortrijk-balie.be of Ø   via telefoon op het nummer: 056 29 66 36.   

4. Wat kost uw advocaat?   

Een advocaat ontvangt een ereloon voor de geleverde diensten en een vergoeding voor de gemaakte kosten 
(zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons).    

Mr. R. Corne kan de prijs van de diensten die zij voor u verricht in uw dossier berekenen volgens verschillende 
criteria:   

§ Volgens een uurtarief: het aantal uren dat aan een zaak gewerkt wordt, wordt vermenigvuldigd met het 
uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 125 /uur exclusief BTW (aanrekenbaar uur X coëfficiënt 
(resultaat/hoogdringendheid, moeilijkheidsgraad). Het uurtarief bij verplaatsingen (zittingen, 
expertises,…) bedraagt € 150 /per uur exclusief btw, Minstens wordt bij procedure als ereloon de 
basisrechtsplegingsvergoeding gevorderd per aanleg tenzij de rechtsinstantie in het vonnis de 
maximumvergoeding toekent, dan is deze van toepassing,. Het ereloon kan nooit minder zijn dan de 
basisrechtsplegingsvergoeding normaal van toepassing in het dossier, het kan aangepast worden in 
meer in functie van de verleende diensten volgens de bedragen hierboven vermeld   

§ Vast bedrag: Deze wijze van berekenen kan worden gehanteerd voor de begroting van erelonen in niet 
of moeilijk in geld waardeerbare zaken (bv kleinere verkeerszaken, strafzaken, eenvoudige 
familiezaken, huurzaken).   

§ Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.   
- 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%     

§ Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, 
de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.   

§ Jaarcontract: deze methode wordt eerder toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan ons 
kantoor bezorgen.   

§ Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld heeft de advocaat recht om een succesfee 
in rekening te brengen.     

De vaste kosten worden aangerekend aan onderstaand tarief:   

§ Dossierrecht:   € 75,00   
§ Verplaatsingskosten per kilometer(afzonderlijk van tijdsduur):  € 0,50    
§ Parkeerkosten volgens betaalde kost  
§ Briefwisseling via post:   € 10,00  
§ Berichten reply via mail op basis van tijdsduur per minuut   € 2,08   
§ Aangetekende briefwisseling:   € 15,00   
§ Fotokopies:   € 0,30   
§ Telefonische contactname per minuut :   € 2,08   
§ Versturen fax:   € 1,00   
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§ Gebruik griffie bon:   € 0,80   

§ Procedurestukken (dactylografie per pagina):   € 10,00    

§ Administratief scannen € 2,08/min   
§ Archivering dossier € 50,00   

In een procedure zijn er ook nog gerechtskosten (van de rechtbank en de gerechtsdeurwaarder). Die moet u 
betalen. Tenzij de rechter beslist dat de tegenpartij ze geheel of gedeeltelijk moet betalen samen met de 
rechtsplegingsvergoeding. Die vergoeding is een tussenkomst voor bepaalde door het kantoor geleverde 
prestaties. Het bedrag van die vergoeding is wettelijk vastgelegd en hangt af van de aard van de zaak.   

Heel vaak worden er voorschotten (provisies) gevraagd. Eventueel kunt u de betaling spreiden mits schriftelijk 
akkoord.   

Vanaf 1 januari 2014 is er dus 21 % BTW verschuldigd op het ereloon voor de geleverde diensten en op de 
vergoeding voor de gemaakte kosten. De gerechtskosten zijn onderworpen aan het btw-tarief 0%.   
Het kantoor behandelt momenteel geen bijkomende dossiers meer in het kader van tweede lijnsbijstand.  

5. Beroepsregels en gedragscodes   

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Kortrijk is mr. R. Corne 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 haar balie die 
geraadpleegd kunnen worden op www.baliekortrijk.be.   

   
Mr. R. Corne is tevens onderworpen aan gedragscodes. Deze kunnen elektronisch geraadpleegd worden op 
http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87#ovb  in de of talen Nederlands, Frans en Engels.   

   

6. Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in.    

Meester Corne verwerkt haar gegevens  met het Kleos systeem dat GDPR-conform is en van de voordelen 
van de ISO27001-certificering geniet. Uw gegevens worden dus veilig bewaard. Wolters Kluwer 
implementeert ook de noodzakelijke procedures om als organisatie aan de GDPR te voldoen.   

In het kantoor worden enkel de gegevens opgeslagen die U mededeelt ter behartiging van uw dossier en ter 
verdediging van uw belangen..   
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