
TARIEFLIJST  KOEN WAGELMANS 2016  

ALLE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW 

A. ERELONEN 

Basistarief: 135 euro  

Afhankelijk van de concrete omstandigheden kan dit bedrag worden verhoogd of verlaagd, met dien 

verstande dat het ereloon nooit minder dan 90 euro kan bedragen en nooit meer dan 250 euro. 

Voor dringende interventies in het weekend , wordt het ereloon verhoogd tot 225 euro 

 

Daarnaast zijn er verschillende afgeleiden van de tarieven: inzake huurzaken, werken wij meestal met 

forfaits, zoals de wettelijke rechtsplegingsvergoeding of het bedrag van de 

wederverhuringsvergoeding indien er discussie over de huurschade en verschuldigdheid van de 
huurgelden is. Zodoende worden eigenlijk de kosten gedragen door de tegenpartij. 

 

Wij hanteren tevens volgende forfaits voor de rechtbanken: 

 

- Vredegerecht Landen: 75 euro 

- Vredegerecht Zoutleeuw: 90 euro 

- Vredegerecht Tienen, Sint-Truiden, Hannuit 135 euro 

- Rechtbanken Leuven en Hasselt: 400 euro 

- Rechtbanken Tongeren: 450 euro 

- Rechtbanken Brussel: 600 euro 

- Rechtbanken Turnhout: 650 euro 

- Rechtbanken Antwerpen: 700 euro  

- Rechtbanken Gent: 700 euro 

- Rechtbanken West-Vlaanderen: 800 euro 

 

In deze forfaits is de studie van het pleidooi, wachttijd en verplaatsingstijd inbegrepen. De km-
vergoeding is hier niet inbegrepen. 

 

Voor bedrijven hebben wij een speciaal abonnementssysteem met een all-informule afhankelijk van 
uw bedrijf. Een gratis offerte kan u aanvragen via koenwagelmans@advocatenlanden.be. 

 

Soms werken wij op percentage, in welk geval wij dan maximum 25 % vragen van de gerecupereerde 

som. 

 

 

 

 

 

mailto:koenwagelmans@advocatenlanden.be


B. KOSTEN 

Naast de erelonen, zijn er ook volgende kosten verschuldigd: 

 

 11 euro per pagina dactylo (brieven, conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften, inventaris, 

overeenkomsten, pleitnota’s etc) 

 0,65 euro per km, kopie, e-mail, telefoon, fax 

 40 euro opening dossier 

 40 euro sluiting dossier 

 

Gerechtskosten en deurwaarderskosten vallen steeds ten laste van de cliënt.  

 

 

C. BONUS GOED RESULTAAT 

 

Het kantoor kan bij het bereiken van een goed resultaat een bonus vragen die maximum 5 uur kan 

bedragen. Deze bonus wordt gevraagd na gezamenlijke en voorafgaande bespreking en is afhankelijk 
van de kostprijs van het dossier. 

 


