
AANMELDEN VOOR 
PROCESFINANCIERINGEN

U wilt uw cliënten de mogelijkheid bieden te kunnen procederen, ook als die daar 
niet de middelen voor heeft. Meld u zich dan hieronder aan voor de mogelijkheid 

om processen die u voert voor uw cliënten gedeeltelijk te financieren. 



Naam kantoor:

Rechtsvorm:

KVK nummer:

Datum opgericht:

Aantal medewerkers:

Bezoekadres:

Postcode en plaats:

Postadres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Website:

 Dhr.   Mevr.

Voorletter(s):

Tussenvoegsel:

Achternaam:

E-mailadres:

Nationaliteit:

Mobiel:

Privéadres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer privé:

Functie:

ALGEMENE GEGEVENS KANTOOR

GEGEVENS BESTUURDER



Bij uw aanmelding hebben wij de volgende stukken nodig:

 Een kopie van een geldig legitimatiebewijs

 Een kopie van een geldige advocatenpas Nederlandse Orde van Advocaten met Bar-nummer

 Een kopie van uw bankpas

 Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw onderneming

 Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden

UPLOADEN BENODIGDE STUKKEN



 � U meldt zich aan voor de dienst Procesfinanciering middels het aanmeldformulier (linkje). 
 � Wanneer u een zaak heeft waarbij er behoefte is aan Procesfinanciering, dan doet u hiervoor een aanvraag.
 � Mits aan alle voorwaarden voldaan keert ADVANCE, op basis van proforma facturen, onmiddellijk 50% (excl. BTW) 

uit aan uw kantoor.  
 � Na afronding van de zaak en nadat de schadevergoeding of uitkering is doorgestort naar ADVANCE, zorgt ADVANCE 

voor de afrekening.
 � We betalen de uiteindelijke factuur inclusief BTW van uw kantoor. 

Het opstellen van de factuur van ADVANCE inzake de door ons gemaakte kosten en het verrichten van de afrekening, 
waaronder het overmaken van het restant aan uw client.

Indien de schadevergoeding of uitkering aan uw cliënt niet toereikend is, dient uw kantoor de overige 50% kwijt te 
schelden. ADVANCE draagt zorg voor inning van de eerste 50% inclusief BTW bij uw client, middels automatische 
incasso. Op het moment dat deze kosten zijn geïncasseerd krijgt u van ADVANCE een bericht waarop uw kantoor een 
definitieve factuur kan zenden voor de 50% inclusief BTW.

Mocht een client in gebreke blijven en blijkt dat incassering bij client niet mogelijk is, dan vordert ADVANCE het voor-
schot terug van uw kantoor. In dat geval rekent ADVANCE geen bemiddelingskosten of rente. Het gaat in dat geval om 
het bedrag dat door ADVANCE aan uw kantoor ooit is uitgekeerd inzake deze zaak. Het is daarbij ADVANCE toegestaan 
om de terugvordering te verrekenen met nieuwe voorschotten.

HOE WERKT PROCESFINANCIERING VAN ADVANCE?


