Wettelijke informatie conform de Dienstenwet

1.

Uw advocate en haar kantoor
U vertrouwt u dossier toe aan mr. CHIARA BOUCIQUÉ.
Mr. BOUCIQUÉ is advocate in België en is ingeschreven aan de balie van Gent.
Het kantoor van mr. BOUCIQUÉ is gevestigd te 9000 Gent, Casinoplein 19.
Mr. BOUCIQUÉ baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.
De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 Gent, Casinoplein 19.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. BOUCIQUÉ is BE0830.520.334.
Per e-mail kan u mr. BOUCIQUÉ bereiken via chiaraboucique@blommeadvocaten.be.
De beroepsaansprakelijkheid van mr. BOUCIQUÉ is verzekerd bij de N.V. Amlin Europe, met
zetel te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. BOUCIQUÉ verzekert, verleent dekking
voor 2.500.000,00 EUR per schadegeval in de hele wereld, onder voorbehoud van
verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid
voor advocaten. Zijn echter niet verzekerd: de eisen die tegen de verzekerden ingesteld
worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

2.

Uw advocate en haar dienstverlening
U kan bij mr. BOUCIQUÉ terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies,
bijstand bij geschillen voor de rechtbank.
De overeenkomst die u met mr. BOUCIQUÉ aanknoopt, is aan het Belgisch recht onderworpen
en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Gent bevoegd.

3.

Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr.
BOUCIQUÉ bereiken:
-

via post op het adres: Casinoplein 19, 9000 Gent;

-

via fax op het nummer: 09/225.59.64;

-

via e-mail op het adres: chiaraboucique@blommeadvocaten.be;

-

via telefoon op het nummer: 09/223.49.46.

4.

Beroepsregels en gedragscodes
Als advocate ingeschreven aan de balie van Gent is mr. BOUCIQUÉ 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 haar balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-gent.be.

5.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Mr. BOUCIQUÉ is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in
volgende gedragscode of reglement: de Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie Gent
van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009.
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze
regeling via de website www.balie-gent.be > erelonen.

6.

Ereloon
Op vraag van haar cliënt verstrekt mr. BOUCIQUÉ informatie over haar ereloon of de
berekeningswijze hiervan.

