
 
   
 
                           

 
 
 
 

 
 

 
WETTELIJKE INFORMATIE 

 

U vertrouwt Uw dossier toe aan Mter. Barbara Heysse of Lizzy Graff, advocaten in België, ingeschreven aan de 

balie van Antwerpen.  

Het kantoor van Uw advocaat is gevestigd: 

- hoofdkantoor: Esmoreitlaan 5 te 2050 Antwerpen (afspraken + postadres) 

- bijkantoor     : Dorpstraat 25 te 2040 Antwerpen (enkel afspraken) 

Per email te bereiken via: advocatenkantoor@esmoreit.be. 

Uw advocaat oefent zijn beroep uit als vennoot van de BV BVBA H&G advocaten, met maatschappelijke zetel 

gevestigd te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 5, RPR Antwerpen en met ondernemingsnummer 0501.796.440, een 

associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende 

samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. 

De beroepsaansprakelijkheid van Uw advocaat is beperkt tot het bedrag dat desgevallend wordt uitbetaald door de 

verzekering via de Orde van Vlaamse Balies en haar makelaar Vanbreda Risk & Benefits verzekerd bij de NV 

AMLIN EUROPE. Deze polis beroepsaansprakelijkheid verleent onder de voorwaarden van de polis dekking voor 

de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld en dit voor activiteiten die Uw advocaat vanuit zijn in België 

gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd, de eisen die tegen uw advocaat ingesteld worden in de VS of Canada, 

of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. De verzekering biedt een waarborg van 

1.250.000,00 EUR per schadegeval. 

In onze algemene voorwaarden werden de meest essentiële regels m.b.t. de samenwerking tussen ons en onze 

cliënten vastgelegd. Over alle bedingen van deze algemene voorwaarden kan nog afzonderlijk worden 

onderhandeld. Zij gelden dan ook tenzij schriftelijk andere afspraken overeengekomen zouden zijn. 

 

Het ereloon van een advocaat is afhankelijk van verschillende factoren o.a. door de houding van de verschillende 

bij de procedure betrokken partijen. 

Een concrete prijs vastleggen bij de aanvang van een dossier is niet evident. 

Wel worden er duidelijke afspraken gemaakt omtrent de manier waarop de advocaat zijn ereloon berekent. 

Bovendien wordt de financiële kant van Uw dossier regelmatig met U besproken en geëvalueerd. 

Op geregelde tijdstippen worden provisies (voorschotten) gevraagd, zodat de betaling van het ereloon en de kosten 

gespreid wordt. 

Tevens verstrekt Uw advocaat op eerste verzoek tijdens de ganse looptijd van het dossier alle informatie over 

zijn/haar ereloon of verdere berekeningswijze. 

Bij de afsluiting van het dossier wordt er een staat van kosten en ereloon opgesteld en wordt er nagegaan of er al 

dan niet nog een saldo te betalen is. 

 

Uw advocaat is aan geen andere gedragscodes onderworpen dan deze 

van de OVB of zijn balie, dewelke geraadpleegd kunnen worden via 

www.balieantwerpen.be. 

Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht 

heeft kan U Uw advocaat bereiken per gewone post op het adres te 2050 

Antwerpen, Esmoreitlaan 5, per fax op het nummer 03/569.05.56, per e-

mail op het adres advocatenkantoor@esmoreit.be of per telefoon op het 

nummer 03/219.14.48. 

 

 

   a d v o c a t e n  

 

  H&G 

Esmoreitlaan 5  
B - 2050 Antwerpen  

Tweede kantoor: 
Dorpsstraat 25 

B – 2040 Antwerpen 
 

t: + 32 (0)3 219 14 48 
f: + 32 (0)3 569 05 56     

www.esmoreit.be 

 

 

    Heysse Barbara 

    b.heysse@esmoreit.be 

    Bijz. Licentie Transportrecht 

    Ereloon IBAN BE34 6300-6865-0090 

    Derdenrekening IBAN BE05 6300-6523-4175 
                                                                      

 

    Graff Lizzy 

l.graff@esmoreit.be 

    Dipl. Hoger Opvoedkundige Studiën(DHOS) 

        Ereloon IBAN BE34 6300-6865-0090 

  Derdenrekening IBAN BE05 6300-6523-4175 

                                      *H&G advocaten BV BVBA 
                                                        BTW BE 0501.796.440 
                                                                  RPR ANTWERPEN 

Heysse Barbara* 

Graff Lizzy* 
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