
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Facturen zijn zonder korting contant betaalbaar door overschrijving op de kantoorrekening.   

Indien het factuurbedrag niet volledig is betaald binnen de 30 dagen na de factuurdatum, is van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging van 15 % van het factuurbedrag met een 

minimum van 125,00 EUR verschuldigd, evenals een nalatigheidsintrest van 1 % per begonnen maand. 

De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag bepaald in de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering (cfr. Infra). 

Alle betwistingen van ereloonnota's zullen uitsluitend beslecht worden door middel van arbitrage, 

georganiseerd door de Orde van Advocaten te Brugge. 

 

WETTELIJKE INFORMATIE IN HET KADER VAN DE DIENSTENWET 

 

1. 

Meester Christof Dupon is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Brugge. 

 

De zetel van het kantoor van mr. Dupon is gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Pastorijstraat 93. 

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Dupon is 0817.186.594. Het BTW-nummer is 

BE0817.186.594. 

 

Mr. Dupon baat het kantoor in persoonlijke naam uit. 

 

 

2. 

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Christof Dupon wordt gedekt door de collectieve polis Burgerlijke 

Beroepsaansprakelijkheid van advocaten, afgesloten bij AMLIN EUROPE NV, met zetel te 1210 

Brussel, Koning Albert II laan 9 en met medeverzekeraars ZURICH INSURANCE PLC, Belgium Branch, 

met zetel te 1000 Brussel, Avenue Lloyd Georgelaan 7 en KBC VERZEKERINGEN NV, met zetel te 

3000 Leuven, Professor R. Van Overstraetenplein 2.  

 

Het verzekerd bedrag bedraagt 1.250.000 EUR per schadegeval voor wat betreft de contractuele 

schade. Voor wat betreft de extra-contractuele schade bedraagt het verzekerd bedrag 6.200.000 EUR 

per schadegeval voor wat betreft de lichamelijke schade en 620.000 EUR voor wat betreft de stoffelijke 

of onstoffelijke schade. 

 

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Dupon verzekert, verleent dekking in de hele wereld, 

onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke 

aansprakelijkheid voor advocaten. 

 

Deze polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de advocaat, zowel de contractuele als de 

buitencontractuele en dit ten aanzien van derden. In deze basispolis zijn ook verzekerd: de voorlopige 

bewindvoerder, de voogd of toeziende voogd, voogd ad hoc, de curator, de schuldbemiddelaar, … 

 

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Dupon is beperkt tot het bedrag dat de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ingeval van een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en 

eventueel hogere schade wijst hij elke aansprakelijkheid af. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen 

is mr. Dupon niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie hij een beroep doet. 

 

 



3. 

U kan bij het advocatenkantoor Christof Dupon terecht voor onder meer volgende diensten: 

 bijstand bij verzoeningspogingen en onderhandelingen 

 juridisch advies 

 bijstand en vertegenwoordiging in rechte voor alle rechtbanken over gans België, en voor 
alle buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse 
correspondenten.  
 

De prijzen van de dienstverlening verschillen naargelang de aard van de te leveren prestaties. Na een 
verkennend gesprek kunnen cliënten op eenvoudig verzoek een eerste kostenraming krijgen. De 
gehanteerde tarieven kunt U terugvinden op www.advocaatdupon.be. 
 
 

4. 

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

volgt: 

adres: Pastorijstraat 93, 8750 Zwevezele, 

tel: 051 / 61 37 67 

fax : 051 / 61 28 39 

e-mail: info@advocaatdupon.be 

 

 

5. 
Mr. Christof Dupon maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat geen deel uit van 
multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. 
 
 

6. 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Brugge is mr. Dupon 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.baliebrugge.be. 


