A. WETTELIJKE INFORMATIE

1. Informatie m.b.t. het kantoor
PSWC-advocaten is een Turnhouts advocatenkantoor dat aan haar cliënten juridisch advies en
gerechtelijke bijstand verleent.
Mr. Jef Peeters, Mr. Ludwig Sol, Mr. Rik Wilmots, Mr. Ronny Ceusters, Mr. Mattias Vandevyvere en
Mr. Laura Sol zijn advocaat-vennoot van PSWC-Advocaten. PSWC-Advocaten is een vennootschap
zonder
rechtspersoonlijkheid
met
ondernemingsnummer
0846.756.946 en met maatschappelijke zetel én kantoor gevestigd te 2300 TURNHOUT,
Gemeentestraat 4 bus 6.
U kan ons telefonisch bereiken op het nummer 014/42.26.63; via fax op het nummer 014/42.17.88
of via het e-mailadres info@pswc-advocaten.be .
Naast de vennoten werken nog 8 medewerkers-advocaten voor PSWC-advocaten. Zowel de
vennoten als de medewerkers zijn lid van de orde van advocaten te Turnhout. Meer informatie over
de advocaten in ons kantoor kan u vinden onder “team”.

2. Verzekering en aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van PSWC en haar advocaten is ten aanzien van haar cliënten en ten aanzien
van derden beperkt tot het bedrag dat effectief door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
wordt uitgekeerd.
PSWC-advocaten is m.b.t. haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Amlin Europe NV voor een
bedrag van 1.250.000,00 EUR per schadegeval. Indien u dit wenst, kan u een kopie van de
onderschreven polis inzien. Deze polis verleent dekking in de hele wereld.
In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, buiten de wil van PSWC-advocaten, geen
dekking verleent, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout in elk geval beperkt tot
2.500,00 EUR, kosten en intresten inclusief.

3. Ereloon en kosten
De ereloonnota bestaat uit drie onderdelen.
(1)

Als kantoorkosten worden in rekening gebracht:

Brieven en getikte stukken, die afgerekend worden per stuk. In dat forfait is begrepen: kosten
telefoon, telefax, e-mail, verzending, en ook fotokopie, tenzij er uitzonderlijk omvangrijke

documenten moeten worden gefotokopieerd of verzonden. Verplaatsingen buiten Turnhout naar de
rechtbank, expertise, cliënt, vergadering, … worden afzonderlijk in rekening gebracht.
(2)

Als gerechtskosten worden de effectief gedane uitgaven in rekening gebracht:

Kosten van de griffie: rolrecht, kopij (straf)dossier, …
Kosten van de gerechtsdeurwaarder
(3)

Als erelonen worden in rekening gebracht:

Uitsluitend de door advocaten geleverde prestaties. Het bedrag van het aangerekende ereloon is
afhankelijk van de aard van de zaak en de omvang van de geleverde prestaties. Ook het bereikte
resultaat kan meespelen.
Sedert 1 januari 2014 is op de aangerekende kosten en erelonen B.T.W. verschuldigd, actueel 21 %.
PSWC-advocaten houdt zich het recht voor provisies te vragen.

4. Algemene voorwaarden
Onder punt B kan u de algemene voorwaarden terugvinden toepasselijk op alle diensten geleverd
door de advocaten van PSWC-advocaten.

5. Privacy-beleid
PSWC–advocaten kan persoonsgegevens verzamelen via haar website. Deze persoonsgegevens
zullen worden verzameld en verwerkt met inachtname van de wet van 8 december 1992 voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Bekomen persoonsgegevens zullen door PSWC-advocaten enkel worden verwerkt in het kader van
de uitoefening van de aan haar toevertrouwde taken en daaruit resulterende activiteiten.
Persoonsgegevens zullen niet meegedeeld worden aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de aan PSWC-advocaten toevertrouwde opdrachten, zulks wordt opgelegd op grond
van dwingende wettelijke bepalingen of U daarvoor toestemming verleent.
U kan ons steeds vragen om geïnformeerd te worden omtrent Uw persoonsgegevens die door PSWCadvocaten worden verwerkt. U kan ons daarvoor aanschrijven op ons adres: Gemeentestraat 4 bus 6
te 2300 Turnhout.

6. Bevoegde rechter
Het Belgisch Recht is steeds van toepassing in de relatie tussen de cliënt en PSWC-advocaten. In
geval van betwisting zijn de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

B. ALGEMENE VOORWAARDEN

1. PSWC-Advocaten is een Turnhouts advocatenkantoor met ondernemingsnummer 0846.756.946
en met maatschappelijke zetel én kantoor gevestigd te 2300 TURNHOUT, Gemeentestraat 4 bus 6
(telefoonnummer: 014/42.26.63 – faxnummer: 014/42.17.88; e-mailadres: info@pswcadvocaten.be). Zij heeft tot doel de advocatuur te beoefenen door onder meer cliënten juridisch te
adviseren en gerechtelijk bijstand te verlenen.
2. De gebeurlijke aansprakelijkheid van PSWC-advocaten is beperkt tot de dekking die effectief
wordt verleend door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De gegevens van deze
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar kunnen teruggevonden worden onder punt A. wettelijke
informatie.
3. De kosten en erelonen worden bepaald zoals uiteengezet onder punt A. wettelijke informatie. De
facturen van PSWC-advocaten zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen. Bij gebreke aan
tijdige betaling zullen vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals interesten conform de Wet Betalingsachterstand
van 2 augustus 2002 worden aangerekend.
4. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met PSWC-advocaten. In geval
van betwisting zijn de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

