
1. Uw advocaat en zijn kantoor. 

 

U vertrouwt uw dossier toe aan meesters Lander DEHAENE en Dieter DELTOUR.  

Beiden zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan de balie van IEPER.  Hun 

kantoor is gevestigd te 8900 IEPER, Ter Waarde 46 bus 102.   

 

Meester DEHAENE en meester DELTOUR oefenen het beroep van advocaat uit als 

vennoot van de VOF DEHAENE-DELTOUR ADVOCATEN (burgerlijke vennootschap 

onder vorm van een VOF), een associatie in de zin van het Reglement van de Orde 

van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden 

tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen. 

 

De zetel van de VOF DEHAENE-DELTOUR ADVOCATEN is gevestigd te 8900 

IEPER, Ter Waarde 46 bus 102.  Het ondernemingsnummer van de VOF betreft 

0563.843.083.  Het ondernemingsnummer van Mr. DEHAENE persoonlijk betreft 

0816.662.596 en dat van Mr. DELTOUR betreft 0817.859.260. 

 

Per e-mail kunt u hen bereiken op info@ddadvocaten.be, telefonisch op 

057/77.90.77. 

 

De beroepsaansprakelijkheid van beiden is verzekerd bij Ethias Verzekeringen, Rue 

des Croisiers 24, 4000 LUIK (meer informatie zie : verzekeringsattest Mr. DEHAENE 

& verzekeringsattest Mr. Deltour).  De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mrs. 

Dehaene en Deltour 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 kantoor. 

 

U kan bij het kantoor DEHAENE-DELTOUR ADVOCATEN terecht voor onder meer 

volgende diensten : juridisch advies, bijstand bij geschillen zowel voor de Rechtbank 

als eventueel in de voorafgaande fase. 

 

De Algemene voorwaarden en bepalingen die het kantoor hanteert kan u hier 

raadplegen, en meer informatie omtrent de prijs van deze diensten vindt u hier. 

 

 

3. Voor informatie of bij klachten. 

 

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

DEHAENE en Mr. DELTOUR bereiken : 

Via post op het adres : Ter Waarde 46 bus 102, 8900 IEPER. 

Via fax op het nr. 057/77.90.78. 

Via e-mail op het adres : info@ddadvocaten.be. 

Of via telefoon op het nr. 057/77.90.77  
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