INFORMATIE DIENSTENWET
1. Uw advocaat en zijn kantoor
U vertrouwt u dossier toe aan mr. Eefje Claessens
Mr. Eefje Claessens is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Tongeren
Het kantoor van mr. Claessens is gevestigd te Borreshoefstraat 42, 3650 Dilsen-Stokkem,
België
Mr. Claessens baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.
De zetel van het kantoor is gevestigd te Borreshoefstraat 42, 3650 Dilsen-Stokkem, België
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Claessens is 0539.803.218
Per e-mail kan u mr. Claessens bereiken via info@advocaatclaessens.be
De beroepsaansprakelijkheid van mr. Claessens is verzekerd bij leidende verzekeraar Amlin
Europe NV, Koning Albertlaan II-laan 9, 1210 Brussel.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Claessens 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. Claessens, 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.
Claessens bereiken:
via post op het adres: Borreshoefstraat 42, 3650 Dilsen-Stokkem
via fax op het nummer:

+32 (0)89/75 20 38

via e-mail op het adres: info@advocaatclaessens.be
of via telefoon op het nummer: 0475 56 11 15
Opmerkingen:
-

Op vraag van de cliënt verstrekt mr. Claessens informatie over haar ereloon of
berekingswijze hiervan.

-

Mr. Claessens maakt geen deel uit van multidisciplinaire activitetien en/of multidisciplinaire
partnerschappen. Zij kan aldus geen informatie hierover aan zijn cliënten verschaffen.

-

Mr. Claessens is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en
van zijn balie, en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan zijn cliënten.

-
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Zij neemt hier aldus geen informatie over op in alle documenten

waarin zij haar diensten in detail beschrijft.

