INFORMATIE IN HET KADER VAN HET WETBOEK ECONOMISCH RECHT
1. Uw advocaat en zijn kantoor
1.1 De eenmanszaak Hilde MEULDERS
U vertrouwt uw dossier toe aan Mter. Hilde MEULDERS.
Mter. MEULDERS is advocaat in België en ingeschreven aan de Balie van Antwerpen.
Hij werkt in het kader van een eenmanszaak die de naam “Hilde MEULDERS” draagt.
Mter. MEULDERS werkt in hetzelfde kantoor als Mters. Jan DE NEF, Muriel DAL, Bert
VRELUST en Charlotte DE VREE.
Om commerciële redenen treden deze advocaten naar de buitenwereld soms op onder de naam
“ADVOCATENKANTOOR DE NEF, DAL & MEULDERS” (bijvoorbeeld in
briefwisseling). Er is evenwel geen sprake van een overkoepelende vennootschap, noch van
individuele vennootschappen. Elke advocaat op het kantoor werkt uitsluitend vanuit de eigen
eenmanszaak.
1.2 Contact- en andere relevante gegevens
Kantooradres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mailadres:
Website:
Ondernemings- en BTW-nummer:
Rekening erelonen:
Derdenrekening:

Edward Pecherstraat 34 – 36, 2000 Antwerpen;
03/237.43.10;
03/237.66.55;
hilde@meulderslaw.be
http://www.meulderslaw.be;
BE0812.435.448;
BE14 6300 6745 6283
BE88 6300 6519 1941

1.3 Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
De beroepsaansprakelijkheid van Mter. Hilde MEULDERS is verzekerd bij AMLIN
EUROPE NV (= leidinggevende verzekeraar) onder polisnummer LXX034899.
VANBREDA RISK & BENEFITS treedt op als makelaar voor de afhandeling van
schadegevallen.
Voor meer informatie en de polisvoorwaarden m.b.t. deze verzekering, klik hier.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij Mter. MEULDERS terecht voor o.m. volgende diensten: juridisch advies, het
trachten te bekomen van een minnelijke regeling, bijstand bij geschillen voor diverse
rechtscolleges, het voeren van onderhandelingen en het opstellen van overeenkomsten.

De (veelal mondelinge) overeenkomst die u met Mter. MEULDERS afsluit, is aan het
Belgisch recht onderworpen. Voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de Rechters van het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.
3. Informatie of klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mter.
MEULDERS bereiken via hoger vermelde contactgegevens.
4. Tarieven
Mits u hiertoe uitdrukkelijk verzoekt, kan Mter. MEULDERS u de wijze meegeven waarop de
prijs voor de te verrichten prestaties in uw dossier zal berekend worden.
5. Beroepsregels en gedragscodes
Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is Mter. MEULDERS onderworpen
aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die
geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie
die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be.
6. Buitengerechtelijke geschillenregeling
Het optreden van Mter. MEULDERS is onderworpen aan buitengerechtelijke
geschillenbeslechting, zoals voorzien in het Reglement invordering van erelonen van Balie
Antwerpen d.d. 27 juni 2005. U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en
toepassingsvoorwaarden van dit reglement op de website www.balieantwerpen.be.

