Deel I – INFORMATIE VOOR DE CLIËNT
1. Uw advocaat en zijn kantoor
Mr. Peter DE FOER is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen.
Het kantoor van mr. Peter DE FOER is gevestigd te 2020 Antwerpen, Beschavingstraat 11.
Mr. Peter DE FOER baat zijn kantoor uit onder de BVBA DE FOER Law advocaten.
De zetel van het kantoor is gevestigd te 2020 Antwerpen, Beschavingstraat 11.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Peter DE FOER is 0566.936.294.
Per e-mail kan u mr. Peter DE FOER bereiken via peter.defoer@defoer-law.be.
De beroepsaansprakelijkheid van mr. Peter DE FOER is verzekerd bij NV Amlin Europe (makelaar Van Breda
Risk & Benefits Antwerpen), via de Orde van Advocaten te Antwerpen.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Peter DE FOER verzekert verleent dekking voor gevolgen
van daden gepleegd in de hele wereld, vanuit een in België gevestigd kantoor. (uitgezonderd VS of Canada)

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij mr. Peter DE FOER, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij
gerechtelijke geschillen of buitengerechtelijke geschillen.
De overeenkomst die u met mr. Peter DE FOER aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor
gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd.
3. Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Peter DE FOER
bereiken:
via post op het adres: Beschavingstraat 11 te 2020 Antwerpen
via telefoon op het nummer: 03/232.77.88
via e-mail op het adres: peter.defoer@defoer-law.be
of via fax op het nummer: 03/232.12.47
4. Beroepsregels en gedragscodes
Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is mr. Peter DE FOER 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.
Mr. Peter DE FOER is tevens onderworpen aan volgende gedragscodes: de algemene deontologie van de
advocaat. Deze kunnen elektronische geraadpleegd worden op www.advocaat.be.
5. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen
Mr. Peter DE FOER maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, deel uit van volgende
multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen: De Foer law.
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Deel II– GESCHILLENBESLECHTING
1. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Mr. Peter DE FOER is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien 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 bij:
De website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten
Deze gegevens dienen verstrekt te worden aan de cliënt conform de dienstenwet1, vervangen door boek III “Vrijheid
van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen” in het WER.2
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Wet van 26 maart 2010, B.S. 30 april 2010.
Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen” in het WER
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