
 De dienstenwet : wettelijke informatie  

 

1. Uw advocaat en zijn kantoor 

 

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jan Peeraer.  Mr. Peeraer is advocaat in België, en is ingeschreven 

aan de balie van Antwerpen. 

Het kantoor van mr. Peeraer is gevestigd Wouter Haecklaan 2 bus 39 te 2100 Antwerpen, België. 

Mr. Peeraer baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.  De zetel van het kantoor is gevestigd Wouter 

Haecklaan 2 bus 39 te 2100 Antwerpen, België.  Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. 

Peeraer is 0812.441.019. Dit nummer is tevens het BTW nummer : BTW BE 0812.441.019. 

Per e-mail kan u mr. Peeraer bereiken via jan.peeraer@janpeeraer.be. 

 

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Peeraer is verzekerd bij Van Breda Verzekeringen, 

Plantin&Moretuslei 297 te 2140 Antwerpen.  De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Peeraer 

verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en 

uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. Zie ook het 

verzekeringsattest beroepsaansprakelijkheid. 

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening 

 

U kan bij mr. Peeraer, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij 

geschillen voor de rechtbank, bemiddeling, onderhandelingen… 

 

3. Voor informatie of bij klachten 

 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Peeraer bereiken: 

via post op het adres: Wouter Haecklaan 2 bus 39 te 2100 Antwerpen, België., 

via e-mail op het adres: jan.peeraer@janpeeraer.be, 

of op het nummer: 0495.23.33.26. 

 

4. Tarieven 

 

Mr. Peeraer zal de prijs van de diensten die hij voor u verricht in uw dossier berekenen zoals 

aangeduid op de website.  

 

5. Beroepsregels en gedragscodes 

 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is mr. Peeraer 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 www.balieantwerpen.be. 

 

6. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting 

 

Het optreden van mr. Peeraer is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals 

geregeld in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie 

Antwerpen van 27 juni 2005. 

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling 

op de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten. 
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