
1.  UW ADVOCAAT EN ZIJN KANTOOR  
 

U vertrouwt Uw dossier toe aan Mr. Pieter DHOLLANDER.  
 
Mr. Pieter DHOLLANDER is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van 
DENDERMONDE.  
 
Het kantoor van Mr. Pieter DHOLLANDER is gevestigd te 9112 SINAAI (Sint-Niklaas) 
Hulstbaan 233a.  
 
De zetel van het kantoor is gevestigd te 9112 SINAAI, Hulstbaan 233a.  
 
Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Pieter DHOLLANDER is 
0849.857.580. 
 
Per e-mail kan u Mr. Pieter DHOLLANDER bereiken via pieter.dhollander@johancolpaert.be 
 
De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Pieter DHOLLANDER is verzekerd bij Ethias 
Verzekeringen, rue des Croisiers 24, 4000 Luik.  
 
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mr. Pieter DHOLLANDER 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. Pieter DHOLLANDER, 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. 
Pieter DHOLLANDER bereiken:  
via post op het adres: Hulstbaan 233a, 9112 Sinaai,  
via fax op het nummer: 03 735 07 77,  
via e-mail op het adres: pieter.dhollander@johancolpaert.be of via telefoon op het 
nummer: 03 735.07.77  

 

4.  ERELONEN EN KOSTEN   
 

Het is niet steeds mogelijk bij het opstarten van een dossier een nauwkeurige schatting 
te maken omtrent erelonen en kosten.  
 
Indien mogelijk wordt een schatting gegeven van de totale kosten, waarbij dient 
aangestipt dat nieuwe ontwikkelingen in de zaak van invloed kunnen zijn op de 
uiteindelijke afrekening van erelonen en kosten. De erelonen en kosten worden 
aangerekend door middel van provisienota’s en een eindafrekening.  
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In de aangelegenheden waar dit mogelijk is kan een voorafgaandelijke duidelijke 
afspraak gemaakt worden omtrent de aan te rekenen erelonen en kosten in de vorm van 
een schriftelijke overeenkomst.  
 
De ereloonstaten van een advocaat zijn opgebouwd uit het ereloon, de kosten van de 
advocaat, de gerechtskosten en voorgeschoten uitgaven.  
 
Het ereloon vergoedt de prestaties die door de advocaat zelf geleverd worden.  

 

5.  BEROEPSREGELS EN GEDRAGSCODES  
 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van DENDERMONDE is Mr. Pieter DHOLLANDER 
onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de 
Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op 
https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Code
x-Deontologie.pdf , alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen 
worden bij de Orde van Advocaten van de Balie te DENDERMONDE:  
 
Secretariaat  
Medewerkers: Mevr. Marie-Christine De Wilde en Mevr. Inge De Wael  
Telefoon: 052 21 56 48  
Fax: 052 20 16 31  
E-mail: balie.dendermonde@skynet.be  
Adres: Gerechtsgebouw - Justitieplein 1, B-9200 DENDERMONDE  
Openingstijden: Elke werkdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 15u30  
behalve op woensdag: 8u30 tot 12u00  
Baliejurist: Jurist Mevr. Eveline Buyse  
Telefoon: 052 37.58.38  
Fax: 052 20 16 31  
E-mail: baliejurist.dendermonde@skynet.be  
Adres: Advocatenhuis - Franz Courtensstraat 1, B-9200 DENDERMONDE 
 

6.  BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENBESLECHTING 
 

Mr. Pieter DHOLLANDER is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, 
voorzien in volgende gedragscode of reglement: de Deontologische Codex van de Balie 
DENDERMONDE van 06 mei 2010  
 
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van 
deze regeling bij de Orde van Advocaten van de Balie te DENDERMONDE 
Gerechtsgebouw - Justitieplein 1, B-9200 DENDERMONDE, telefoon: 052 21 56 48 
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