Sarah

Dit is jouw blueprint.

blueprint - /blu:print/
a plan that describes how to do or achieve something in the future

Sarah

Welkom bij Winston.

Inhoud

Juridische bijstand, zonder poespas
Waarom Winston?

Hoe werkt Winston
Jouw situatie

Alle clichés gaan bij Winston overboord. Wij geloven dat de juridische dienstverlening laagdrempeliger, goedkoper, en
efficiënter kan. Bij Winston vind je geen afstandelijke advocaten in strak maatpak, maar een bereikbaar team van
advocaten met een vernieuwende kijk op juridische bijstand.

Stappenplan
Prijs per stap
Jouw Winston advocaat
Samenvatting

Elke dag helpen de advocaten van Winston tientallen mensen en ondernemingen bij het oplossen van de meest
uiteenlopende juridische problemen.

Hoe werken wij?

Ready, set, go!
Onze advocaten
Slimme tools
We’re different

√
√
√

Ons team van advocaten analyseert jouw situatie en stippelt de meest optimale juridische strategie uit.
Wij leggen deze strategie vervolgens stap per stap begrijpelijk aan jou uit. Zo weet je wat je kan verwachten.
Per stap bepalen wij een vaste prijs voor onze diensten. Vergeet uurtje-factuurtje.

√

Na jouw akkoord gaat onze Winston-advocaat met de geknipte expertise aan de slag.

√

Wij communiceren snel, stipt, en helder.

√

Wij zetten de nieuwste technologieën in om jou nog beter en voordeliger van dienst te kunnen zijn.

Sarah

Wij helpen je graag.

Inhoud
Inhoud

Wij begrijpen dat ...
je een aanrijding hebt gehad ter hoogte van het kruispunt aan de Molenstraat te Brugge. De bestuurder van de wagen die je

Welkom
Hoe werkt Winston
Het juridisch vraagstuk
Jouw situatie

heeft aangereden moest voorrang verlenen aan jou aangezien jij van rechts kwam. Jullie hebben samen een
aanrijdingsformulier opgesteld waaruit deze situatie blijkt. Door de aanrijding is je wagen ernstig beschadigd en de
verzekeraar van degene die je heeft aangereden weigert om dit terug te betalen.
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Verder begrijpen we dat je liefst het volgende zou willen bekomen ...
Je wenst terugbetaling van de schade aan je wagen.

Laat ons gerust weten als we iets over het hoofd hebben gezien

Sarah

Dit is jouw blueprint.

Inhoud
Hoe werkt Winston
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Ok Sarah, op basis van je uitleg denken we jouw doel aan de hand van de volgende stappen te
kunnen bereiken:
Stap 1 : ingebrekestelling
In de eerste plaats stellen wij voor om een ingebrekestelling naar de verzekeraar van de andere wagen te sturen. In de
ingebrekestelling worden de juridische argumenten opgenomen waaruit blijkt dat (de verzekeraar van) de bestuurder van
de andere wagen ertoe gehouden is om jouw schade te vergoeden. De verzekeraar wordt vervolgens een termijn van 14
dagen gegeven om diens finaal standpunt mee te delen.

Prijs per stap
Jouw Winston advocaat
Samenvatting
Ready, set, go!

Stap 2: dagvaarding
Wanneer de verzekeraar van de andere wagen zou blijven weigeren om te betalen, dan zal een gerechtelijke procedure
moeten worden opgestart. Dit gebeurt via een dagvaarding. In de dagvaarding wordt de feitelijke situatie en de juridische
argumentatie bondig uiteengezet.

Onze advocaten
Slimme tools
We’re different

Stap 3 : conclusies
Beide partijen zullen hun stelling schriftelijk moeten uiteenzetten in conclusies. Dit is een uitgebreidere versie van de
dagvaarding, waarbij de tegenpartij op onze argumenten kan antwoorden, wij vervolgens op hun argumenten en de
tegenpartij finaal nogmaals op onze repliek.

Sarah
Dit is jouw blueprint.

Inhoud

Stap 4: pleiten
Nadat de partijen hun standpunt in conclusies hebben neergeschreven zal de zaak worden gepleit voor de rechtbank. Na
het pleiten zal de rechtbank een vonnis vellen. Let wel, tegen dit vonnis kan eventueel hoger beroep worden aangetekend
door de partij die in het ongelijk werd gesteld.
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Stap 5: gelden recupereren
Wanneer de rechtbank jou gelijk geeft, zul je betaling van de herstelkosten kunnen eisen van de verzekeraar. Meestal
gebeurt die vrijwillig, maar soms is het nodig dat hiervoor ook de gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld.
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Opgelet, afhankelijk van de ontwikkelingen in jouw dossier zullen misschien niet alle stappen
moeten worden doorlopen (vb. minnelijke regeling).
Aarzel niet om ons te contacteren indien iets onduidelijk is of door ons onvolledig werd
voorgesteld.

Sarah

Dit is jouw blueprint.

Inhoud

Gedaan met onaangename verrassingen rond de factuur van jouw advocaat.
Bij Winston betaal je niet per gepresteerd uur, telefoontje, brief of e-mail. Wij stellen vaste prijzen per stap voor. Indien er
onverwachts toch meer werk nodig zou zijn, dan draagt Winston het risico. Jij betaalt geen cent extra! Bovendien kan je onze

Hoe werkt Winston

samenwerking na iedere stap stopzetten zonder dat het je iets kost.
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Wij kunnen jou de volgende budgetten op maat voorstellen:

Prijs per stap
Jouw Winston advocaat

Prijs stap 1:

75 euro

Samenvatting

Prijs stap 2:

150 euro

Ready, set, go!

Prijs stap 3 :

500 euro

Onze advocaten

Prijs stap 4:

150 euro

Prijs stap 5:

150 euro

Overhead :

205 euro

Slimme tools
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*Rechtsbijstand of pro-deo? In bepaalde gevallen betaalt de overheid of een rechtsbijstandsverzekeraar onze kosten. Denk je
hiervoor in aanmerking te komen, dan helpen wij jou graag verder. De voorwaarden voor juridische tweedelijnsbijstand (pro
deo) vind je terug via deze link: https://www.vlaanderen.be/juridische-tweedelijnsbijstand-pro-deoadvocaat

Sarah

Jouw Winston advocaat.
Nadat ons team jouw dossier heeft geanalyseerd, neemt de meest geknipte advocaat jouw belangen op. Deze Winston-

Inhoud

advocaat zal jouw dossier van A tot Z behandelen. Hij is je aanspreekpunt bij elke stap, probleem of vraag.

Jouw dossier zal worden behandeld door Mr. Pol Deketelaere
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Samenvatt
Slimme tools
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Weet dat vertrouwen essentieel is voor onze samenwerking. Indien jij niet tevreden zou zijn over de diensten van onze Winstonadvocaat, of het vertrouwen zou zoek zijn, kan je ons steeds contacteren via customer@winston.be. Wij kijken dan hoe wij jou
verder kunnen helpen.

Sarah
Inhoud

Jouw contactgegevens

Winston

Blueprint details

Sarah Janssens

Diksmuidse Heerweg 126

Quote no. Q-23966-1

+474 65 78 90

8200 Brugge

Betaling vóór uitvoering van elke stap

SarahJ@gmail.com

Jouw Winston advocaat:

Geldig tot 15 april 2021

Mr. Pol Deketelaere
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Omschrijving

Prijs (excl. BTW)

Stap 1

ingebrekestelling

75 euro

Stap 2

dagvaarding

150 euro

Stap 3

conclusies

500 euro

Stap 4

pleiten

150 euro

Stap 5

uitvoering

150 euro

Overhead

205 euro
BTW (21%)
Totaal (incl. BTW)

258,30 euro
1.488,30 euro

We’re different

Met vriendelijke groeten,

Sarah

Lees ook de kleine lettertjes.
Inhoud

* Na ondertekening van deze blueprint zullen wij jou een betalingsuitnodiging versturen voor de betaling van de
overheadkosten. Nadien factureren wij stap per stap. Dit laat een eenvoudige spreiding van betalingen toe.
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** Op de diensten van Winston zijn de algemene voorwaarden van toepassing waarvan je kennis nam bij de aanvraag tot

Jouw situatie

een blueprint via www.winston.be. Je kunt deze voorwaarden natuurlijk altijd nog eens lezen op www.winston.be. Weet

Stappenplan

wel dat bij tegenstrijdigheid tussen deze blueprint en algemene voorwaarden op de site, de algemene voorwaarden zullen
primeren. Bij ondertekening van deze blueprint, worden de algemene voorwaarden als aanvaard beschouwd. De persoon

Prijs per stap

die de blueprint ondertekent, verklaart dat de kennisname van de voorwaarden via de website geen enkel probleem vormt

Jouw Winston advocaat

en bevestigt deze te kennen en de toepassing ervan te aanvaarden. De partijen gaan akkoord dat de elektronische

Samenvatting

ondertekening van deze blueprint dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening op het vlak van geldigheid,

Ready, set, go!

toelaatbaarheid en afdwingbaarheid.

Onze advocaten
Slimme tools

En bevestig dat je ze gelezen hebt...

We’re different

Datum + naam + handtekening

Sarah

Onze advocaten.

Inhoud

Ons team is onze belangrijkste asset.
Geen robots of chatbots die de persoonlijke touch missen of paralegals zonder de nodige ervaring of expertise. Winston werkt
enkel met echte advocaten die gedreven zijn om jou zo goed als mogelijk bij te staan.
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Onze Winston advocaat is jouw SPOC-lawyer. SPOC betekent niet alleen “Single Point of Contact”, maar tevens “Single Point
of Care”. Onze advocaat heeft als doel jou te ontzorgen. Jouw Winston-advocaat behandelt jouw dossier van A tot Z en staat
steeds stand-by om jou te helpen. Aarzel dus nooit om jouw Winston-advocaat te contacteren.
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Voor ons maakt het niet uit of waar of wanneer je ons nodig hebt. Wij gaan voor jou zowel letterlijk als figuurlijk de “extra
mile” en verdedigen jouw belangen in gans Vlaanderen en Brussel.
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Winston’s waarden:

Slimme tools
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√

Wij zijn transparant: we houden de communicatielijnen open

√

We zijn gepassioneerd: we houden van wat we doen en we doen waarvan wij van houden

√

We zijn strijdvaardig: we nemen initiatief, houden ons woord en finaliseren waarmee we gestart zijn

√

We houden het simpel: we doen en zeggen precies wat we bedoelen en houden het kort

Sarah

Digitalisering is key.

Inhoud

Innovatie
Winston investeert en innoveert. Onze backoffice is volledig gedigitaliseerd en geautomatiseerd zodat onze advocaten zich
enkel hoeven te focussen op kwaliteitsvolle dienstverlening.
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Legal tech

Stappenplan

Winston maakt niet alleen deel uit van de Belgische legal tech scene, maar zet ook legal tech in om kostenefficiënte diensten
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te kunnen verlenen. Dit laat ons toe om vaste prijzen aan te bieden.

Jouw Winston advocaat
Samenvatting
Ready, set, go!

Knowledge
Wij gebruiken Al-tools om kennis op te slaan, te analyseren en deze vervolgens opnieuw in te zetten. Zo kunnen wij op basis
van onze data bijvoorbeeld accurate slaagkansen van jouw procedure inschatten en een realistisch stappenplan opmaken.

Onze advocaten
Slimme tools
We’re different

Door gebruik te maken van slimme Al-tools voor knowledge sharing, digitale juridische bibliotheken en experience sharing
zijn onze Winston advocaten bovendien steeds up-to-date om jou met kennis van zaken bij te staan. Dit maakt Winston uniek.

Sarah

Tijd voor verandering.

Inhoud

Nog vragen over hoe we werken? Twijfels wat we voor jou kunnen betekenen? Wens je meer
informatie over de voorgestelde stappen? Of gewoon een gezellige babbel?

Hoe werkt Winston

Chat met ons. Geen robot, maar iemand van het Winston-team.

Jouw situatie

Wij zijn ook steeds bereikbaar via hello@winston.be
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Tijd voor verandering

Hopelijk tot snel!

