Bert Tol Bureau Arbeidsrecht staat voor heldere facturen

Wij kennen een aantal manieren om de kosten van de werkzaamheden in rekening te
brengen. De wens van de klant staat daarbij voorop. Uiteraard moet de prijsafspraak wel
passen binnen de aard van de opdracht.

Uurtarief
De hoogte van het uurtarief is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 160,-- per uur, exclusief
BTW.
Wij noteren bij een uurtarief tijdseenheden van 5 minuten. Op de specificatie die wij met
de declaratie meezenden, vindt u de tijdsbesteding duidelijk terug.
Een korting op het uurtarief is mogelijk indien daar volume, exclusiviteit en/of
commitment voor langere tijd tegenover staan.

Declarabele werktijd
Studietijd voor wet en rechtspraak wordt in de regel niet doorberekend, tenzij het een
uitzonderlijke casus betreft. Tijd benodigd voor het bestuderen van het dossier wordt wel
doorberekend.
Reisuren en wachturen worden tegen het afgesproken uurtarief doorberekend, tenzij
anders met u overeengekomen.

Reiskosten
De voor u gemaakte reiskosten worden doorberekend tegen de gemaakte kosten openbaar
vervoer of tegen 35 ct./km.
Bovenop de reiskosten komt in de regel nog de BTW.

Resultaatafhankelijke beloning
Hierbij is de beloning afhankelijk van de uitkomst van de zaak. Bij een van tevoren
omschreven resultaat geldt een hogere beloning dan bij het niet bereiken van dit
resultaat. No cure no pay is ook aan te merken als een resultaatafhankelijke fee. No cure
no pay is uitsluitend en onder voorwaarden in letselschade- en overlijdensschadezaken
toegestaan. In het arbeidsrecht komt dat echter nauwelijks voor.
Wat wel is toegestaan een laag/hoog tarief. Dat ziet er bij ons als volgt uit: het uurtarief is
in beginsel € 75,-- per uur, excl. BTW, maar als een van tevoren afgesproken resultaat

wordt behaald, dan is, met terugwerkende kracht, het uurtarief een bedrag van € 225,-per uur, excl. BTW.

Fixed fee voor standaard werkzaamheden
We zijn bereid veel voorkomende werkzaamheden tegen een vast tarief te behandelen.

Fixed fee voor (deel)projecten
Aan het begin van een dossier is vaak niet direct te overzien welke kant het uiteindelijk
opgaat. Dit hangt af van de houding en opstelling van de wederpartij. In die gevallen is het
mogelijk per stap een vaste prijsafspraak te maken.

Pro Deo rechtsbijstand
We werken niet op basis van een zogeheten ”toevoeging”. Wie op die basis wil procederen
wordt verwezen naar een andere rechtsbijstandsverlener.

Rechtsbijstandverzekering
Bent u verzekerd voor juridische hulp bij een rechtsbijstandsverzekering, dan hebt u bij
gerechtelijke procedures recht op een vrije advocaatkeuze. In die gevallen maken wij
afspraken over de kosten van onze werkzaamheden met uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Verschotten en griffierechten
Het kan voorkomen dat wij derden moeten inschakelen. Te denken valt aan een
deurwaarder om een dagvaarding te betekenen of een accountant om de schade te
berekenen. Deze kosten belasten wij apart door. Hetzelfde geldt voor griffierechten en
kosten Kamer van Koophandel.

De andere partij betaalt de kosten
Bij een schikking wordt vaak een afspraak gemaakt over de kosten. Zo mogelijk laten wij
de andere partij betalen voor de voor u gemaakt kosten. Dat kan dikwijls belastingvrij voor
u overeengekomen worden.
Bij het winnen van een procedure wordt de andere partij vaak in de proceskosten
veroordeeld. De rekenmethode van de rechter is gebaseerd op een puntsysteem en is niet
gebaseerd op een uurtarief maal het aantal feitelijk gewerkte uren. Meestal komt dat erop
neer dat u nog een restant moet betalen na aftrek van de bijdrage van de tegenpartij.

Proceskostenveroordeling
In geval van een procedure die is verloren kan de rechter u in de proceskosten
veroordelen. Deze kosten maken doorgaans geen deel uit van de prijsafspraak die met u is
gemaakt en dient u zelf te voldoen. Naast de kosten voor rechtsbijstand kan het ook nog
gaan om kosten van getuigen, deskundigen, reis- en verblijfkosten, uittreksels en verdere
buitengerechtelijke kosten. Deze laatste kosten zijn geen proceskosten, maar kosten die
gemaakt worden in de fase voorafgaand aan het proces.

BTW
Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, zijn de gemaakte afspraken exclusief het
toepasselijke BTW-tarief, dat op dit moment 21% bedraagt.

Facturen
Aan het begin van iedere maand ontvangt u in de regel een factuur over de gedane
werkzaamheden. In voorkomende gevallen kunnen wij een voorschot verlangen. Dit
voorschot verrekenen wij met de laatste factuur in een dossier. Bij vaste prijsafspraken
factureren wij in nader overeengekomen termijnen. De betalingstermijn is 15 dagen,
tenzij sprake is van een voorschotdeclaratie. Dan geldt de overeengekomen termijn die
doorgaans enkele werkdagen bedraagt.

