
Deel I – Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 

 

 

1. Uw advocaat en zijn kantoor 

 

U vertrouwt u dossier toe aan mr. EVELYNE VAN DEN VREKEN 1. 

Mr. EVELYNE VAN DEN VREKEN 2 is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie 

van Dendermonde3. 

Het kantoor van mr. EVELYNE VAN DEN VREKEN is gevestigd te 9230 WETTEREN 

WEGVOERINGSTRAAT 41. 

 

Mr. EVELYNE VAN DEN VREKEN oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van 

een BVBA genaamd ADVOCATENKANTOOR EVELYNE VAN DEN VREKEN & PARTNERS 

BVBA.  

Er is een samenwerking met mr. Jeroen D’hondt, advocaat te 9300 Aalst, Eikstraat 43, 

alsook met mtr. Bruno Van Cauwenbergh, advocaat te 9230 Wetteren, Wegvoeringstraat 

41. 

 

De zetel van het kantoor is gevestigd te 9230 WETTEREN wegvoeringstraat 41. 

Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0845.318.8714. 

 

Per e-mail kan u mr. EVELYNE VAN DEN VREKEN bereiken via 

VANDENVREKEN@ADVLAW.BE en EVELYNE.VANDENVREKEN@BELGACOM.NET 

 

De beroepsaansprakelijkheid van mr EVELYNE VAN DEN VREKEN is verzekerd bij Amlin 

Europe NV via Vanbreda Risk en Benefits met polisnummer LXX034899 voor 1.250.000 

euro per schadegeval. 

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening 

 

U kan bij mr. EVELYNE VAN DEN VREKEN, terecht voor onder meer volgende diensten: 

mondelinge en schriftelijke adviezen, burgerlijke- en strafrechtelijke aangelegenheden, 

invorderingen facturen,… : zie website www.advlaw.be 

 

De precieze prijzen van deze diensten zijn: zie onder Deel II, nr 1. 

 

3. Voor informatie of bij klachten 

 

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

EVELYNE VAN DEN VREKEN bereiken: 

 

via post op het adres: wegvoeringstraat 41 9230 wetteren  

via fax op het nummer: 09/369.93.62 

via e-mail op het adres: VANDENVREKEN@ADVLAW.BE en 

EVELYNE.VANDENVREKEN@BELGACOM.NET of via telefoon op het nummer: 

0476/600.757. 
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Deel II - Aanvullend te verstrekken – op verzoek van de cliënt 

 

 

1. Wat kost uw advocaat? 

 

De diensten die mr. VAN DEN VREKEN EVELYNE levert worden aangerekend aan maximum 

125,00 €/euro per uur, exclusief 21% BTW. 

 

Kosten worden als volgt berekend en omvatten: 

 

Dossierkosten: 75 € (opening en archivering dossier) 

Verplaatsingen: 0,50 €/km 

Kopie gewoon: 0,45 €/st 

Kopie kleur: 0,75 €/st 

Mails ( in / uit ) : 2,5 €/mail 

Brieven gewoon: 11,00 €/st 

Aangetekende brieven: 15,00 €/st 

 

Zoals gebruikelijk en in het belang van beide partijen wordt er gewerkt met voorschotten. 

 

2. Beroepsregels en gedragscodes 

 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Dendermonde is mr. EVELYNE VAN DEN 

VREKEN 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, alsook aan de reglementen van zijn balie 

die geraadpleegd kunnen worden op www.baliedendermonde.be 

 

 

http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87


Deel III – Op te nemen in elk informatiedocument waarin diensten in detail worden 

beschreven 

 

 

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen 

 

Mr. EVELYNE VAN DEN VREKEN maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als 

advocaat, GEEN deel uit van volgende multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire 

partnerschappen  

 



Deel IV – Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven 

 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting 

 

Mr. EVELYNE VAN DEN VREKEN is onderheven aan buitengerechtelijke 

geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Balie 

Dendermonde: Deontologische Codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010 
  

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 
 

 


