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1.

U W A D V O C A AT E N Z I J N K A N TO O R

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jürgen De Staercke.

Mr. Jürgen De Staercke is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie
van Oudenaarde.
Het kantoor van mr. Jürgen De Staercke is gevesgd te 9550 Hillegem
(Herzele), Dries 77.

Mr. Jürgen De Staercke baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.

De zetel van het kantoor is gevesgd te 9550 Hillegem (Herzele), Dries 77.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Jürgen De Staercke is KBO
0812.522.676.

Per e-mail kan u mr.
destaercke79@gmail.com.

Jürgen

De

Staercke

bereiken

via

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Jürgen De Staercke is verzekerd bij
AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Beneﬁts met polisnummer LXX034899.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang bij verzekeraar
biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.
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De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Jürgen De Staercke verzekert
verleent dekking in de volgende landen: de hele wereld, voor acviteiten die
mr. Jürgen De Staercke uitvoert vanuit zijn in België gevesgd kantoor.

2.

U W A D V O C A AT E N Z I J N D I E N S T V E R L E N I N G

U kan bij mr. Jürgen De Staercke terecht voor onder meer volgende diensten:
advisering en procesvoering in zake bestuursrecht, bouwrecht en
vastgoedrecht, inzonderheid :
 ruimtelijke ordening en stedenbouw (o.m. beroepsprocedures bij de
Deputae, procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwisngen,
cassaeprocedures bij de Raad van State, procedures in kort geding,
bouwmisdrijven, stakingsbevelen, ...);
 milieurecht
(o.m.
milieuvergunningsrecht,
bodemsaneringen,
natuurbehoud, milieustakingsvorderingen, milieudelicten, ...);
 monumenten, landschappen, natuurbescherming;
 privaat
bouwrecht
(bouwgebreken,
aannemingsen
architectenovereenkomsten, zakelijke rechten, statuut en deontologie
architect, ...)
 onteigening;
 overheidsgoederen , waaronder o.m. openbaar en privaat domein,
beheer van goederen van openbare rechtspersonen, wegenrecht
(buurtwegen, gemeentewegen, loswegen, recht van uitweg, ...);
 problemen van nabuurschap (Veldwetboek, afstand bomen en
beplanngen, gemene muur, afpaling, afsluing, burenhinder, ... );
 socio-economische vergunningen (aanvraag college van burgemeester en
schepenen, beroep interministerieel comité voor de distribue,
verniegingsberoep Raad van State)
 overheidsopdrachten en -contracten;
 concessies;
 publiek-private samenwerking (PPS);
 overheidsaansprakelijkheid;
 notarieel bestuursrecht;
 ambtenarenrecht;
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 tuchtrecht;
 leegstand en verwaarlozing van woningen en bedrijfsruimten;
 ruilverkavelingen;
 energierecht;
 vreemdelingenrecht;
 onderwijsrecht
(o.m.
studievoortgangsbeslissingen
(interne
beroepsprocedures, procedures bij de Raad voor betwisngen inzake
studievoortgangsbeslissingen), ... );
 verkiezingsbetwisngen
(procedures
bij
Verkiezingsbetwisngen en de Raad van State);

de

Raad

voor

 archiefwetgeving;
 administraeve sances, waaronder o.m. gemeentelijke administraeve
sances (GAS);
 ...
De adviesprakjk strekt zich ook uit tot parlementair (bv.
naonaliteitswetgeving, hervorming Raad van State) en regelgevend (bv.
stedenbouwkundige verordeningen) werk.
Hij behandelt tevens sportrechtelijke dossiers (o.m. arbitrageprocedures bij
het TAS/CAS te Lausanne).

De algemene voorwaarden en bepalingen die mr. Jürgen De Staercke of zijn
kantoor
hanteert
kan
u
raadplegen
op:
hJp://www.destaercke.com/Tarieven.php.

3.

V O O R I N F O R M AT I E O F B I J K L A C H T E N

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft
kan u mr. Jürgen De Staercke bereiken:
 via post op het adres: 9550 Hillegem (Herzele)
 via fax op het nummer: 09 361 89 66
 via e-mail op het adres: destaercke79@gmail.com
of via telefoon op het nummer: 09 361 89 68
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