
1. Uw advocaat en zijn kantoor 

 

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Patrick VAEREWYCK 

Mr.Patrick VAEREWYCK is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Dendermonde. 

 

Het kantoor van mr. Patrick VAEREWYCK is gevestigd te 9100 SINT-NIKLAAS, 

Antwerpsesteenweg 165 bus 2. 

 

Mr.Patrick VAEREWYCK baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. 

 

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Patrick VAEREWYCK is 0855 694 309. 

 

Per e-mail kan u mr. Patrick VAEREWYCK bereiken via info@vaerewyck.eu. 

 

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Patrick VAEREWYCK is verzekerd bij AMLIN Europe NV via 

Vanbreda Risk & Benefits (contact: de heer P. PANNEEL Plantin & Moretuslei 297 

2140 ANTWERPEN, tel.: 03 217 55 72, pieter.panneel@vanbreda.be) met polisnummer 

LXX034899). 

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening 

 

U kan bij mr. Patrick VAEREWYCK terecht voor onder meer volgende diensten:  

- Juridisch advies;  

- Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken en in familiezaken; 

- Bijstand bij conflicten en bij geschillen voor rechtscolleges; 

- Redactie contracten 

 

3. Voor informatie of bij klachten 

 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Patrick 

VAEREWYCK bereiken: 

 

via post op het adres:   Antwerpsesteenweg 165 bus 2 te 9100 SINT-NIKLAAS. 

via fax op het nummer:  +32 3 361 00 06 

via e-mail op het adres:  info@vaerewyck.eu. 

via telefoon op het nummer: +32 3 361 00 05 

 

4. Wat kost uw advocaat? 

 

Alle informatie over de aangerekende erelonen en kosten kan u terugvinden op de website. 

 

5.  Beroepsregels en gedragscodes 

 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Dendermonde is Mr. Patrick VAEREWYCK 

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  ,  
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alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden bij de Orde van 

Advocaten van de Balie van Dendermonde:  

 

stafmedewerkers:  Marie-Christine De Wilde  

Inge De Wael  

e-mail:    balie.dendermonde@skynet.be   

telefoon:   052 21 56 48  

fax:    052 20 16 31  

adres:    Gerechtsgebouw 

Justitieplein 1  

9200 Dendermonde  

open:    elke werkdag  van 8.30 u tot 12.30 u en van 13.00 u tot 15.30 u,  

behalve woensdag van 8.30 u tot 12.30 u. 

 

baliejurist:   Eveline Buyse  

e-mail:    baliejurist.dendermonde@skynet.be   

telefoon:   052 37 58 38  

fax:    052 20 16 31  

adres:    Advocatenhuis 

Franz Courtensstraat 1  

9200 Dendermonde 

 

6. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting 

 

Mr. Patrick VAEREWYCK is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van 

geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.  

 

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten 

overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij onze 

klachtendienst, op het secretariaat van balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 

9200 Dendermonde, tel: 052 21 56 48, e-mail: balie.dendermonde@skynet.be.  

 

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden 

ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde 

entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en 

advocaten. 

 

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd 

op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand.  

 

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de 

advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch 

klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/.Via deze link kunnen aanvullende 

gegevens van de OCA worden geraadpleegd. 

 

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel. 

 

Mr. Patrick VAEREWYCK is tevens onderworpen  aan de buitengerechtelijke 

geschillenbeslechting, voorzien in de Deontologische Codex van balie Dendermonde 2016, 

gecoördineerde versie van 23 mei 2016. 
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U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze 

regeling bij het secretariaat van balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 

Dendermonde, tel: 052 21 56 48, e-mail: balie.dendermonde@skynet.be. 
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