
 

1. De advocaat en zijn kantoor 
 

 U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Jan BLANCKAERT 
Mr. Jan BLANCKAERT is advocaat in BELGIE, en is ingeschreven aan de Balie van 

VEURNE en BRUGGE (respectievelijk A-Tableau en B-Tableau) 
Het kantoor van mr. Jan BLANCKAERT is gevestigd te 8600 DIKSMUIDE, 
Admiraal Ronarchstraat nr. 8 bus 1 

 
 Mr. Jan BLANCKAERT baat zijn kantoor uit in persoonlijke naam. 

Mr. Jan BLANCKAERT vormt een netwerk van advocaten met mr. Hilde LEMAIRE 
en mr. Didier SCHELDEMAN, advocaten respectievelijk uit OOSTENDE en 
BRUGGE en beide aangesloten bij de balie van BRUGGE 

 
 Het ondernemingsnummer van mr. Jan BLANCKAERT is 0816.843.136 

 
Gezien mr. Jan BLANCKAERT enkel samenwerkt onder de vorm van een ‘netwerk’ 
van advocaten heeft het netwerk geen ondernemingsnummer. 

 
U kan mr. Jan BLANCKAERT per mail bereiken op het e-mailadres : 

blanckaert@bls-law.be 
 

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Jan BLANCKAERT is verzekerd bij AMLIN 

EUROPE NV (via VANBREDA Risk en Benefits) met polisnummer LXX034899;  
 

De polis die de beroepsaanspakelijkheid van mr. Jan BLANCKAERT verzekert 
verleent dekking in de landen van de Europese Unie, onder voorbehoud van 
dekking in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.  

 
 

2. De advocaat en zijn dienstverlening 
 
 U kan bij mr. Jan BLANCKAERT terecht voor volgende diensten : 

 
Juridisch advies (zonder geschillen)  

Bijstand geschillen op de Rechtbank (pleiten) 
 

De prijzen van de diensten dewelke mr. BLANCKAERT verstrekt zijn beschikbaar 
op zijn kantoor en maken het voorwerp uit van een voorafgaandelijke 
overeenkomst waarin de prijzen worden besproken. 

Mr. BLANCKAERT vraagt tevens vooraf of u al dan niet in aanmerking komt voor 
bijstand in het kader van de tweedelijnsbijstand. 

 
 
3. Voor informatie of bij klachten 

 
 Wanneer u meer informatie wenst te bekomen of u hebt verdere klachten, dan 

 kan u mr. BLANCKAERT bereiken via volgende kanalen : 
 

Op zijn kantoor (Admiraal Ronarchstraat nr. 8 bus 1 te Diksmuide) 

Via fax : 051/50.50.31 
Via mail : blanckaert@bls-law.be 



 2 

Via telefoon : 051/50.50.27  

 
 


