
Informatie dienstenwet 

 

 

1. Uw advocaat en zijn kantoor 

 

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Raf Belde. 

Mr. Belde is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Tongeren. 

Het kantoor van mr. Belde is gevestigd te Spilstraat 18 bus 2, 3680 Neeroeteren, België. 

 

Mr. Belde baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. 

 

De zetel van het kantoor is gevestigd te Spilstraat 18 bus 2, 3680 Neeroeteren, België. 

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Belde is 0818.510.348. 

 

Per e-mail kan u mr. Belde bereiken via info@advocaatbelde.be. 

 

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Belde is verzekerd bij leidende verzekeraar Amlin 

Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, medeverzekeraars Zurich Insurance plc, 

Belgium Branch, Avenue Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel, en KBC Verzekeringen NV, 

Professor R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, en makelaar Vanbreda Risk & Benefits 

NV, Plantin en Moretuslei 297, 2014 Antwerpen. 

 

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Belde 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. Belde, 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. Belde 

bereiken: 

via post op het adres: te Spilstraat 18 bus 2, 3680 Neeroeteren, 

via fax op het nummer: 089/56.76.86, 

via e-mail op het adres: info@advocaatbelde.be, 

of via telefoon op het nummer: 0494/76.16.08. 

 

 

Opmerkingen: 

- Op vraag van zijn cliënt verstrekt mr. Belde informatie over zijn ereloon of berekeningswijze 

hiervan. 

- Mr. Belde 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. 

- Mr. Belde maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire 

partnerschappen. Hij kan aldus geen informatie hierover aan zijn cliënten verschaffen. 

 



Opmerking: 

- Mr. Belde maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire 

partnerschappen. Hij neemt hier aldus geen informatie over op in alle informatiedocumenten 

waarin hij zijn diensten in detail beschrijft. 

 

Opmerking: 

- Het optreden van Mr. Belde is niet onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting. 

Hij neemt hier aldus geen informatie over op in alle documenten waarin hij zijn diensten in 

detail beschrijft. 

 


