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GEGEVENS CLIËNT
Dhr.		Mevr.
Voorletter(s):
Tussenvoegsel:
Achternaam:

Adres:
Postcode en plaats:
Geboortedatum:
BSN nummer:
Nationaliteit:
Mobiel telefoonnummer:

Bankrekeningnummer:
Huwelijkse staat:
Fiscaal partner:
Naam partner:
*Boven genoemd cliënt wenst gebruik te maken van de dienst Procesfinanciering,
inzake onderstaande zaak.
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PROCESINFORMATIE
 Datum beslissing/dagvaarding

 Rechtsgebied proces

 Korte omschrijving van het rechtsprobleem

 Hoeveel uur denkt u aan de zaak te moeten besteden? (Korte toelichting)
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 Maximaal verreist voorschot

 Eisend/verwerend

 Heeft u voor deze zaak al eerder een toevoeging aangevraagd?

 Financieel belang

Wat is de verwachte opbrengst voor uw cliënt?
Anders namelijk:

ADVANCE | Aanvraag procesfinanciering

van €__________ tot €___________

 Welke bijzonderheden zijn er in deze zaak?

Afkoop van polis | pandrecht | zekerheidsstelling | overwaarde woning | afkoopsommen
onroerende zaken | Anders, namelijk

UPLOADEN BENODIGDE STUKKEN
Bij aanvraag voor procesfinanciering hebben we de volgende stukken nodig:

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
Een kopie van de bankpas i.v.m. automatische incasso
Getekende toestemming voor automatische incasso
Loonstrook

ONDERTEKENING CLIËNT

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden
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Onder de volgende voorwaarden is ADVANCE bereid de cliënt te bevoorschotten:

VOORWAARDEN PROCESFINANCIERING ADVANCE
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

De tariefstelling per kantoor en per advocaat verschilt. ADVANCE bevoorschot echter maximaal € 120,- per uur
exclusief BTW en wel tot een maximum van € 15.000,- exclusief BTW per dossier.
ADVANCE bevoorschot de overige kosten zoals griffierkosten, gerechtskosten, etc. door deze kosten rechtstreeks te
voldoen aan partijen. Wel met in acht name van het maximum van € 15.000,- exclusief BTW per dossier.
Na afwikkeling dient het kantoor de factuur in bij ADVANCE voorzien het met cliënt overeengekomen uurtarief en
de btw, waarop ADVANCE de afrekening opstelt voor cliënt waaruit blijkt wat het advocatenkantoor toekomt en
wat ADVANCE toekomt. Cliënt dient op basis van deze afrekening tot betaling over te gaan, tenzij door de advocaat met cliënt is overeengekomen dat een mogelijke uitkering op een derde rekening is gestald en van daaruit de
betalingen worden verricht.
ADVANCE rekent éénmalig 18% bemiddelingskosten exclusief BTW, die bij de cliënt in reke-ning wordt gebracht en
1,2% rente over het saldo bevoorschotting per maand. Cliënten mogen onbeperkt en boetevrij aflossen.
Maandelijks incasseert ADVANCE bij cliënt door middel van automatische incasso een bedrag van minimaal:
a. € 100,- bij een saldo kleiner dan € 2.000,-;
b. € 200,- bij een saldo tussen € 2.000,- en € 4.000.-;
c. € 300,- bij een saldo tussen € 4.000,- en € 6.000,- en
d. € 400,- bij een saldo boven € 6.000,-. De hoogste maandincassatie blijft van toepassing.
In overleg zijn afwijkende afspraken mogelijk en wenselijk zoals bij familierecht indien sprake is van geen of
nauwelijks inkomen maar door splitsing van vermogen wel inkomen wordt verwacht.
Iedere cliënt en partner van cliënt tekent een machtiging voor automatische afschrijving door ADVANCE.
In principe incasseert ADVANCE van de rekening van cliënt, tenzij er een betalingsachterstand ontstaat.
Bevoorschotting vindt plaats door indienen van proforma declaraties zonder btw, die dan door ADVANCE worden
uitbetaald aan het kantoor.
Indien de schadevergoeding of uitkering lager is dan de afwikkelingsdeclaratie van advocaat plus de kosten van
ADVANCE, dan stemt het advocatenkantoor er mee in om het ver-schil tussen het afgesproken uurtarief en € 120,exclusief BTW kwijt te schelden. Op de definitieve factuur wordt dan € 120,- als uurtarief toegepast en niet het
reguliere kantoor tarief. Wel dient de cliënt de BTW over de uiteindelijke kantoorfactuur en de kosten van Advance
af te rekenen. Deze BTW incasseert Advance bij cliënt en draagt deze alsnog af aan het advocatenkantoor.
Mocht een cliënt in gebreke blijven, dan vordert ADVANCE het verstrekte voorschot terug van het advocatenkantoor / de advocaat maar zonder kosten of rente. Het is ADVANCE toegestaan om de terugvordering te verrekenen
met nieuwe voorschotten.
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Ondergetekende advocaat verklaart hierbij alle stukken te hebben aangetoond en
bovenstaand naar waarheid te hebben ingevuld:

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening:

Ondergetekende cliënt verklaart hierbij alle stukken te hebben aangetoond en
bovenstaand naar waarheid te hebben ingevuld:

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening:
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