
Kennelijk wenst u met aangesprokene(n) in zaken te gaan. Aangesprokene(n) gaan 
uitsluitend in zaken onder haar eigen voorwaarden. Deze voorwaarden treft u hieronder 
aan. Uw voorwaarden worden nadrukkelijk niet geaccepteerd.  

Weigert u dit contract te lezen, neemt u het niet aan, tekent u het niet en/of weet u 
persoonsgegevens te bemachtigen onverschillig met welk oogmerk u dit doet, dan houdt dit 
te allen tijde in dat u automatisch akkoord gaat met dit contract van aangesprokene(n), zelfs 
ongezien.

Bij voortzetting contact brengt aangesprokene(n) de volgende bedragen -indien van 
toepassing- bij u in rekening op factuur. Deze bedragen worden bij u privé in rekening 
gebracht: 

• Starttarief eerste gesprek € 375. Vervolg tarief: € 125 per kwartier of gedeelte daarvan;
• Starttarief aanleg dossier € 425. Bij elk volgend contact: + € 50;
• Uurtarief voor elk uur dat Aangesprokene(n) moet besteden aangaande verweer of contact
€ 275 per uur of gedeelte daarvan;
• Uurtarief inwinning juridisch advies aangaande verweer € 375 per uur of gedeelte daarvan;
• Verdere kosten voor het voeren van proces in verweer worden eveneens bij u vooraf in 
rekening gebracht op factuur, hierin is het basistarief voor het inhuren van een advocaat van
Aangesprokene(n) keuze op minimaal € 395 per uur vastgesteld; 
• Wordt aangesprokene(n) voorschotten gevraagd, dan wordt dit direct bij u op factuur 
ingediend, alle bijkomende kosten voor reis- verblijfs- en parkeergelegenheid worden netto 
doorberekend en met een opslag van 25% bij u in rekening gebracht; 
• Per factuur wordt € 35 administratiekosten in rekening gebracht; 
• Genoemde bedragen zijn excl. BTW, hierop is -indien van toepassing- het geldend BTW-
tarief van toepassing; 
• Betalingstermijn elke factuur: binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum. 

Meent u het contact met aangesprokene(n) te moeten voortzetten onder het doen van 
bedreigingen en/of (mondeling) geweld, in welke vorm dan ook en onverschillig met welk 
oogmerk u dit doet -e.e.a. ter beoordeling van aangesprokene(n)- dan verbeurt u 
onmiddellijk een direct opeisbare dwangsom van €10.000 per geval. Bij fysiek contact en/of 
lichamelijk letsel van welke aard dan ook onverschillig met welk oogmerk u dit doet -e.e.a. 
ter beoordeling van aangesprokene(n)- verbeurt u een direct opeisbare dwangsom van 
€50.000 per geval. Bij huisbetreding, beslaglegging, aanranding en/of ontvoering van welke 
aard dan ook onverschillig met welk oogmerk u dit doet -e.e.a. ter beoordeling van 
aangesprokene(n)- verbeurt u een direct opeisbare dwangsom van €100.000 per geval. 

Brengt u schade toe aan eigendommen van aangesprokene(n) dan verbeurt u een direct 
opeisbare dwangsom ter grootte van de totale nieuwwaarde van deze eigendommen met 
een opslag van 100%. 

Let op: in dit contract vermelde bedragen worden u in privé in rekening gebracht en 
geïncasseerd aangezien eenieder zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar daden. Bij niet 
tijdige betaling wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. 



Bent u met meerdere personen of maakt u deel uit van een groep dan zal ieder lid van de 
groep conform bovenstaand worden gefactureerd. Ieder lid van de groep is hoofdelijk 
aansprakelijk voor het totaal van de gestuurde nota’s aan de groep. 
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