
Deel I – Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 

 

 

1. Uw advocaat en zijn kantoor 

 

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Dries Lowyck. 

 

Mr. Dries Lowyck is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Brugge. 

 

Het kantoor van mr. Lowyck is gevestigd te 8200 Brugge, Ten Boomgaard 18 en te 8020 Oostkamp Albrecht 

Rodenbachstraat 1/c. 

 

Mr. Dries Lowyck baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. 

 

De zetel van het kantoor is gevestigd te 8200 Brugge, Ten Boomgaard 18 met tweede kantoor te 8020 Oostkamp, 

Albrecht Rodenbachstraat 1/c. 

 

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Lowyck is 0812.471.802. 

 

Per e-mail kan u mr. Lowyck bereiken via info@advocaatlowyck.be 

 

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Lowyck is verzekerd bij Amlin Koning Albert II-laan 9, B-1210 Brussel, Tel. 

+32 (0)28947000 en fax +32(0)2894 70 50 met als makelaar-tussenpersoon Vanbreda Risk en Benefits,  

Plantin en Moretuslei, 2018 Antwerpen, tel. 03 217 67 67 

 

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Dries Lowyck verzekert verleent dekking in België. 

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening 

 

U kan bij mr. Lowyck terecht voor onder meer volgende diensten: Juridisch advies en bijstand bij gerechtelijke 

procedures. 

 

3. Voor informatie of bij klachten 

 

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

via post op het adres: 8200 Brugge, Ten Boomgaard 18. 

via fax op het nummer: 050/68 32 24 

via e-mail op het adres: info@advocaatlowyck.be 

of via telefoon op het nummer: 050 68 07 51 

 



Deel II - Facultatief te verstrekken – op verzoek van de cliënt 

 

 

1. Wat kost uw advocaat? 

 

[  

De diensten die mr. Lowyck Dries levert worden aangerekend aan een basistarief van 121 euro (incl. BTW) per uur. 

 

Dit basistarief kan worden verhoogd naar gelang de anciënniteit of specialisatie van de dienstprestatie, de complexiteit 

of omvang van het dossier.  Dit zal geval en dossier per dossier dienen te worden besproken en is afhankelijk van de 

specifieke inhoud van het dossier. 

 

Het ereloon kan eveneens worden bepaald aan de hand van een procentueel tarief berekend op grond van de geclaimde 

of gerecupereerde bedragen. Hierbij worden u de volgende richttarieven voorgesteld : 

 

< € 6.000 : 15% 

€ 6.000 - < € 40.000 : 10% 

€ 40.000 - < € 140.000 : 8% 

€ 140.000 - < € 240.000 : 6% 

> € 240.000 : 4% 

 

Naast de prestaties die wij voor u leveren, brengt de behandeling van uw dossier ook een aantal kosten te weeg. De 

kosten worden op de volgende wijze aangerekend : 

 

eenmalige consultatie zonder opening dossier : € 75 (incl. BTW) 

opening dossier : € 65 

dactylografie : € 10 blad 

telefoon : forfaitair 

kopies - scans: € 0,50/kopie/scan 

financiële verrichting: € 3,50/verrichting 

kilometervergoeding voor verplaatsing : € 0,50 per kilometer 

verplaatsingstijd : € 60,50 /uur 

diverse kosten (gerechtskosten, aangetekende zendingen, vertalingkosten, parkingkosten…): kostprijs 

In principe wordt u regelmatig een provisionele ereloonstaat (voorschotfactuur) overgemaakt in functie van de 

geleverde prestaties. 

 

Uiteraard worden bovenstaande tarieven en afspraken vóór de opening van uw dossier grondig met u overlopen en 

besproken en kunnen deze aangepast worden na overeenkomst zoals bijv. bij abonnement voor invordering van 

meerdere zaken, …. 

 

Uw vragen hieromtrent zullen uiteraard te allen tijde beantwoord worden. 

 

2. Beroepsregels en gedragscodes 

 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Brugge mr. Lowyck 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 zijn balie die geraadpleegd kunnen 

worden op www.advocaat.be 

________________________________________________________________________________________________. 

http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87


 

 

[Typ hier] 

 

 

 

 

Deel III – Op te nemen in elk informatiedocument waarin diensten in detail worden 

beschreven 

 

 

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen 

 

Mr. Lowyck maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire 

activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen zodat geen belangenconflicten mogelijk zijn. 

 

 

Deel IV – Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven 

 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting 

 

Mr. Lowyck is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende 

gedragscode of reglement: Arbitragereglement van balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 

maart 2005 en het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het 

advies van de Orde van balie Brugge van 8 maart 2005 

 

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij 

Balie Brugge, Langestraat 120 te 8000 Brugge 

 


