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INFORMATIEFORMULIER 
ADVOCATENKANTOOR Lieven PLUYM 

(Wet van 17 juli 2013 houdende invoeging Boek III "Vrijheid van vestiging', dienstverlening en 
algemene verplichtingen van de ondernemingen" in het Wtb van economisch recht-  Dienstenwet)  
 
 
1. Rechtsvorm  
 
Mr Lieven PLUYM oefent het beroep van advocaat uit in België in eigen naam onder vorm 
van een eenmanszaak. 
 
Mr PLUYM is lid van de Orde van Advocaten bij de Balie te Oudenaarde. 
 
Het kantoor is gevestigd te 9550 Herzele (Hillegem), Provincieweg 503. 
BTWnr (KBO): BE (0) 812.653.726 
 
tel:   00 32 (0)9 361 07 99 
fax:   00 32 (0)9 361 08 96 
e-mail:  info@advocaatpluym.be 
web :  http://www.advocaatpluym.be 
 
 
2. Diensten  
 
Het kantoor behandelt hoofdzakelijk navolgende materies  
(zie tevens http://www.advocaatpluym.be) 
 
* personen- en familierecht  
* strafrecht 
* verkeer  
* schadedossiers - burgerlijke aansprakelijkheid 
* huurgeschillen 
* bouwrecht - geschillen tussen bouwheer / aannemer / architect 
* verbintenissenrecht 
* verzekeringsrecht 
* invorderingen 
 
 
3. Kosten en erelonen  
 
De tarieven van een advocaat zijn in België niet wettelijk geregeld. 
 
Een prognose omtrent de effectieve kostprijs van een procedure is vaak niet eenvoudig, 
gezien deze afhangt van vele factoren (de aard van de procedure, de eventuele 
hoogdringendheid, de omvang van de betwistingen …). 
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Kosten- en erelonen worden op ons kantoor via een transparante prestatiestaat 
aangerekend aan de cliënt, meestal door middel van tussentijdse provisiestaten zodat de 
rekening kan worden gespreid over de duur van het geschil.  
 
Bij het afsluiten van het dossier wordt een gedetailleerde eindstaat opgemaakt, met 
overzicht van de gemaakte kosten en de geleverde prestaties en met toerekening van de 
door de cliënt reeds betaalde provisies. 
 
Qua kosten worden in principe vaste tarieven gehanteerd: aanleg dossier (basis 75,00 EUR), 
briefwisseling (10,00 EUR/stuk), kopijen (0,35 EUR/stuk), verplaatsingsonkosten (0,55 
EUR/km). 
 
Het ereloon wordt begroot in functie van de aard van het geschil, de moeilijkheidsgraad, de 
dringendheid, de geleverde prestaties en de inzet van het geschil. 
 
Hierbij wordt uitgegaan van een uurloontarief of een percentage op de waarde van het 
geschil.  
 
De cliënt kan in elke stand van het dossier bijkomende informatie of uitleg opvragen. 
Voor invorderingen kunnen specifieke abonnementstarieven worden afgesproken. 
 
De aan te rekenen kosten en erelonen worden vanaf 01.01.2014 verhoogd met 21% BTW. 
 
Alle facturen, provisienota's en staten van ereloon & kosten zijn betaalbaar uiterlijk binnen 
de 15 dagen na uitreiking.  
Eventueel protest dient door de cliënt schriftelijk te worden overgemaakt binnen de 15 
dagen na ontvangst van de factuur of staat. Bij gebrek aan betaling binnen de 30 
kalenderdagen na de factuurdatum, zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning 
of ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 8 % jaar vanaf de vervaldatum 
van de factuur of de staat. 
Het bedrag van de binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum onbetaald gebleven 
factuur of staat zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 
10% met een minimum van 125,00 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke kosten, 
tijdverlies en achternageloop, bijkomende administratiekosten en briefwisseling. Deze 
schadevergoeding zal verschuldigd zijn van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning 
of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, interesten en gerechtskosten.  
Bij gebrek aan betaling binnen de 30 kalenderdagen na de vervaldatum van één enkele 
factuur of staat zullen alle openstaande facturen en staten van rechtswege onmiddellijk 
opeisbaar worden en zal de advocaat niet gehouden zijn verdere diensten te verlenen 
volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen facturen en staten integraal 
werden vereffend, en waarbij de advocaat niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de 
schade die uit de non-interventie mogelijks ontstaat.  
 
De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval door de verzekeraar inzake de beroepsaansprakelijkheid wordt vergoed en is in ieder 
geval begrensd door de waarde van het geschil.  
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Enkel het Belgisch recht is in casu van toepassing bij eventuele betwistingen of geschillen.  
 
In geval van geschil tussen advocatenkantoor Lieven PLUYM en cliënt zijn enkel de 
Rechtbanken van de plaats van het ontstaan van de advocatenovereenkomst (Herzele) 
bevoegd om kennis te nemen van een eventueel geschil (Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-
Vlaanderen Afd Oudenaarde, Rechtbank Koophandel Gent Afd Oudenaarde of het 
Vredegerecht Herzele). 
 

 
4. Verzekeringen 

Mr. Lieven PLUYM is lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Oudenaarde. 

Zijn beroepsaansprakelijkheid is ingevolge collectieve polis afgesloten door de Balie 
verzekerd bij NV AMLIN EUROPE (met zetel te 2018 Antwerpen, de Keyserlei 5 bus 31) 

met als makelaar voor de afhandeling schadedossiers VANBREDA RISK & BENEFITS te  2140 
Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 (tel 03 217 67 67) polisnr LXX 034899 met volgende 
waarborg:  1.250.000 EURO per advocaat per schadegeval met een vrijstelling van 2.500,00 
EURO per schadegeval. 

De B.A. uitbating waarborg (extra contractuele aansprakelijkheid) is gedekt ten belope van 
6.200.000,00 EURO (lichamelijke schade) en 620.000,00 EURO (stoffelijke en onstoffelijke 
schade) per schadegeval. 

De polis insolvabiliteit heeft betrekking op "de terugbetaling van fondsen die door een 
verzekerde vervreemd zijn ten gevolge van oneerlijkheid begaan in de uitoefening van het 
beroep."  

Er is dan dekking van 125.000,00 EURO per schadegeval, en 625.000,00 EURO per 
verzekerde, waarbij door de verzekeraar een jaarlijkse beperking van 2.500.000,00 EUR 
wordt gehanteerd voor alle Vlaamse verzekerde advocaten. 

 
5. Beroepsregels 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Oudenaarde is Mr Lieven PLUYM onderworpen 
aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de (vroegere) Nationale 
Orde, die kunnen geraadpleegd worden op ttp://www.advocaat.be/page.aspx?genericid=87, 
en www.balieoudenaarde.be. 

 
6. Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen 
 
Mr PLUYM maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat geen deel uit van 
enige multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. 
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7. GDPR 
 
Het kantoor behartigt en beschermt de gegevens van de betrokken klant conform GDPR-
wetgeving (General Data Protection regulation,  Wet van 3 dec 2017 oprichting 
Gegevensbeschermingsautoriteit BS 10 januari 2018). De klant ontvangt ter zake een aparte 
informatie omtrent zijn mogelijkheden en rechten. 
 
 
8. Geschillenbeslechting 
 
Mr PLUYM is niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting. 
In geval van betwisting van ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de 
Orde van Advocaten te Oudenaarde : Meer informatie omtrent deze arbitrage kan u 
bekomen op het secretariaat van de Balie - Kabinet Stafhouder, te 9700 Oudenaarde, 
Bourgondiëstraat 5 (tel 055 33 16 49) 
 
 
 
Aldus opgemaakt te Herzele in 2 exemplaren en toegelicht aan de betrokken klant 
 
 
die voor kennisname en goedkeuring ondertekent op 


