
PROCESFINANCIERING
Laat uw proceskosten alvast betalen!

Heeft  u een confl ict en wilt u zich daarbij 
laten bijstaan door een advocaat? Dan 
komen daar uiteraard kosten voor advies 
en eventueel procederen bij kijken. Een 
bedrag dat al snel tussen de €2.000,- en € 
8.000,- ligt. De kans is groot dat u daar niet 
zomaar de beschikking over heeft .

Om het recht dan toch te kunnen laten 
zegevieren kunt u via uw advocaat een 
Procesfi nanciering aanvragen.

U kunt uw recht halen, uw zaak door laten 
gaan, ook als u deze even niet kunt fi nancieren

De besparing van de kosten van een verloren 
zaak. We bieden u een gratis inschatting 
van de kansen van uw zaak. Een zaak met te 
weinig  mperspectief wordt niet gefi nancierd. 
Dat scheelt u de kosten van een verlies.

Lagere kosten dan normaal. We hebben met 
uw advocaat tariefafspraken gemaakt. 
U betaalt een lager tarief dan normaal.

Kwijtschelding van een deel van de kosten 
wanneer u onverhoopt toch niet wint.

De voordelen:

LAAT HET 
RECHT 

ZEGENVIEREN!



Hoe werkt het?
Alle advocaten die Procesfi nanciering 
aanbieden zijn van tevoren getoetst. U bent 
dus op dit moment bij de juiste advocaat!

Samen met uw advocaat vult u een 
aanvraagformulier in. De rest wordt voor u 
geregeld. We nemen na ontvangst contact 
met u op om samen met u de zaak even 
door te nemen. Hierna loopt alles zoals 
normaal, maar heeft  u het voordeel dat u 
geen omkijken heeft  naar de kosten. 

Deze kosten worden namelijk 
voorgefi nancierd. Uw advocaat krijgt 
een voorschot van 50% voor zijn vooraf 
berekende uren, die hij/zij nodig denk te 
hebben voor het beste resultaat in uw zaak.

Na afl oop van de zaak wordt deze 
fi nanciering terugbetaald uit de 
schadevergoeding die wordt uitbetaald. 
Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden 
verbonden aan Procesfi nanciering. Uw 
advocaat kan u hier alles over vertellen!

Even geen fi nanciële middelen hoeft  niet te betekenen dat uw 
zaak niet kan worden behandeld. Vraag nu uw advocaat naar 
de mogelijkheden van Procesfi nanciering en laat het recht 
zegevieren!

Vraag uw advocaat naar de mogelijkheden 
voor procesfi nanciering
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