INFORMATIEFORMULIER
DIEPENDAELE ADVOCATUUR
(Dienstenwet: Wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en
algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht)

1. Uw advocaat en zijn kantoor
U vertrouwt een dossier toe aan mr. Lieven DIEPENDAELE.
Mr. DIEPENDAELE is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Oudenaarde.
Het kantoor van mr. DIEPENDAELE is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Bergstraat 33.
Mr. DIEPENDAELE oefent het beroep van advocaat uit in een burgerlijke vennootschap onder de
vorm van BVBA. Zijn vennootschap heet BV Advocatenkantoor Lieven Diependaele
De zetel van het kantoor is gevestigd te 9600 Ronse, Kasteelstraat 34.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. DIEPENDAELE is 0883.360.489.
Per e-mail kan u mr. DIEPENDAELE bereiken via mail@diependaele-advocatuur.be.
De beroepsaansprakelijkheid van mr. DIEPENDAELE is via een collectieve polis onder
polisnummer LXX034899 afgesloten door de Orde van Vlaamse balies verzekerd bij Amlin
Europe NV, met zetel te Amstelveen (Nederland) handelsregister nr. 33055009, bijkantoor
België KBO 0416.056.358, onderneming toegelaten onder codenr. 0745.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. DIEPENDAELE verzekert verleent dekking in
de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de
polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.
2. Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij mr. DIEPENDAELE terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies,
bijstand bij geschillen voor de rechtbank.
3. Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr.
DIEPENDAELE bereiken:
via post op het adres: Bergstraat 33, 9700 Oudenaarde
via fax op het nummer: 055/319860,
via e-mail op het adres: mail@diependaele-advocatuur.be,
of via telefoon op het nummer: 055/231000.
4. Wat kost uw advocaat?
De prijzen van deze diensten zullen worden berekend met inachtneming van de bepalingen
van artikel 456ter van het gerechtelijk wetboek dat stelt: "de advocaten begroten hun erelonen
met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht".

Afhankelijk van de aard van de zaak zal het ereloon berekend worden volgens volgende
criteria:
-volgens een uurtarief waarbij het aantal uren dat aan de zaak gewerkt werd, zal worden
vermenigvuldigd met een uurtarief dat afhangt van verschillende factoren, zoals daar zijn: de
ervaring van de advocaat, de deskundigheid, de aard van de zaak, of de zaak dringend was,
enzovoort
-volgens de waarde van de zaak waarbij een bepaald percentage wordt aangerekend
-volgens de geleverde prestaties waarbij het geleverde werk wordt aangerekend, rekening
houdend
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-tegen een vast en onveranderlijk bedrag dat vooraf werd overeengekomen.
Naast het ereloon is tevens een vergoeding verschuldigd voor de kantoorkosten zoals daar zijn
(niet

limitatief):

briefwisseling

en

geschriften,

dossierkosten,

verplaatsingskosten,

voorgeschoten gerechts- en uitvoeringskosten,…

De algemene voorwaarden en bepalingen die mr. DIEPENDAELE of zijn kantoor hanteert luiden
als volgt : “ Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling
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betalingsachterstallen bij handelstransacties worden aangerekend. Het openstaande saldo zal
eveneens worden verhoogd met 10% zonder dat deze vergoeding minder kan zijn dan € 125.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Oudenaarde en het vredegerecht Oudenaarde-Kruishoutem, zetel Oudenaarde bevoegd.”
4. Beroepsregels en gedragscode

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Oudenaarde is mr. DIEPENDAELE 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 het secretariaat van de Balie
Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde.
5. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen
DIEPENDAELE ADVOCATUUR noch Mr. DIEPENDAELE zelf maakt, in het kader van hun
beroepsuitoefening als advocaat, deel uit van een multidisciplinaire activiteiten en/of
multidisciplinaire partnerschap.
6. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Mr. DIEPENDAELE is niet gehouden tot enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Hij laat
in geval van betwisting van zijn facturen wel de mogelijkheid open om deze betwisting te laten
beslechten door arbitrage bij de Orde van Advocaten te Oudenaarde,. Informatie over de
kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze arbitrageregeling is verkrijgbaar op het
secretariaat van de Balie Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde.

