
WETTELIJKE INFORMATIE

1.  Uw advocaat en zijn kantoor

 U vertrouwt uw dossier toe aan Mr . Jan Peeters. Mr. Jan Peeters is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor 
van Mr. Jan Peeters is gevestigd te 2920 Kalmthout, Schooldreef 21.

 Mr. Jan Peeters oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van BVBA; Zijn BVBA heet Akrolegis. De zetel van het kantoor is gevestigd te 
2920 Kalmthout, Schooldreef 21. Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Jan Peeters is 0478.609.777.

 Per e-mail kan U Mr. Jan Peeters bereiken via jan.peeters@akrolegis.be.

 De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Jan Peeters is verzekerd bij Amlin Europe N.V., Koning Albert II-laan 9 te 1210 Brussel. De polis die de be-
roepsaansprakelijkheid van Mr. Jan Peeters verzekert, verleent dekking in heel de wereld, behoudens de VS en Canada.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

 U kan bij Mr. Jan Peeters terecht voor onder meer volgende diensten: advies, onderhandeling, bemiddeling, bijstand bij geschillen voor rechtban-
ken, notariszittingen en expertises.

 
 De algemene voorwaarden en bepalingen die Mr. Jan Peeters of zijn kantoor hanteert, kan U raadplegen op www.akrolegis.be.

3. Voor informatie of bij klachten

 Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft, kan U Mr. Jan Peeters bereiken:

 via post op het adres:   Schooldreef 21 te 2920 Kalmthout

 via fax op het nummer:   +32.3.666.94.98

 via e-mail op het adres:   jan.peeters@akrolegis.be

 of via telefoon op het nummer:  +32.3.666.95.98

4. Wat kost Uw advocaat?

 De wijze van berekening van het ereloon en de onkosten van de diensten van Mr. Jan Peeters worden extensief uiteengezet onder het tabblad 
tarieven van de site www.akrolegis.be.

 Indien U beslist aan Mr. Jan Peeters een mandaat te verstrekken om Uw belangen te vertegenwoordigen, impliceert dit meteen het akkoord met 
de berekeningswijze, alsook met de algemene voorwaarden, die onder het tabblad algemene voorwaarden op de site www.akrolegis.be staan 
vermeld.

5. Beroepsregels en gedragscodes

 Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is Mr. Jan Peeters onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en 
die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen 
van zijn balie, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balieantwerpen.be.

6. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

 Mr. Jan Peeters maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidiscipli-
naire partnerschappen. 

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

 Mr. Jan Peeters is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van 
Economisch Recht.

 In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden inge-
diend of informatie verkregen op telefoon 03 666 95 98, fax 03 666 94 98, e-mail info@akrolegis.be.

 
 In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumenten-

geschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en 
advocaten.

 De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie K.M.O. en 
middenstand.

 De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend 
aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de 
OCA worden geraadpleegd.

 De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

 Mr. Jan Peeters is tevens onderhevig aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechting voorzien in het reglement invordering van erelonen van 
balie Antwerpen dd. 27 juni 2005.

 
 U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij Balie te Antwerpen: de website                  

www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten.


