20210330 Wettelijke informatie (NEDERLANDS)

WETTELIJKE INFORMATIE OVER B.V. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS
[met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (België), Rijselstraat 274] (BTW nr BE 0458 591 947)
1.

Ondernemingsgegevens van de Vennootschap en haar advocaten

De advocaten van B.V. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS (hierna genoemd: “de Vennootschap” zijn
allen lid van de Balie West-Vlaanderen. De titel van advocaat hebben zij bekomen in België.
De Vennootschap heeft een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid en heeft haar maatschappelijke zetel
te 8200 Brugge, Rijselstraat 274. Het ondernemingsnummer van de Vennootschap is 0458.591.947.
Hierna volgen de gegevens van de advocaten van Vennootschap.
De advocaten van de Vennootschap zijn allen zelfstandigen.
Mr. Clive VAN AERDE : Hij is aandeelhouder en bestuurder van de Vennootschap. Hij oefent het beroep
van advocaat uitsluitend uit onder deze vennootschap en heeft daarom geen eigen
ondernemingsnummer.
Mr. Yves VAN DAMME : Mr. Yves VAN DAMME oefent het beroep van advocaat uitsluitend uit onder
de vennootschap B.V. ADVOCATENKANTOOR YVES VAN DAMME, waarvan hij aandeelhouder en
zaakvoerder is en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Julius en Maurits
Sabbestraat 2A. Mr. Yves VAN DAMME heeft daarom geen eigen ondernemingsnummer. Het
ondernemingsnummer van B.V. ADVOCATENKANTOOR YVES VAN DAMME is 0892.269.940.
Mr. Dries PATTYN: Zijn eigen ondernemingsnummer is 0817.463.837.
Mr. Evert VAN DEN WIJNGAERT: Zijn eigen ondernemingsnummer is 0812.475.760.
Alle voormelde advocaten behandelen de zaken van Vennootschap uitsluitend in naam en voor
rekening van de Vennootschap.
2.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd de uitsluitingen van aansprakelijkheid en de aansprakelijkheidsbeperkingen gestipuleerd
in de Algemene Voorwaarden van de Vennootschap, is (sedert 1 januari 2013) de
beroepsaansprakelijkheid van de Vennootschap en haar advocaten verzekerd:


in eerste rang bij MS AMLIN INSURANCE SE (met vestiging te Koning Albert II-laan 37, 1030
Brussel, leidend verzekeraar en medeverzekeraar voor een beperkt aandeel), ZURICH
INSURANCE PLC, BELGIUM BRANCH (met vestiging te Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem,
medeverzekeraar voor een beperkt aandeel) en KBC VERZEKERINGEN NV (met vestiging te
Professor R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, medeverzekeraar voor een beperkt aandeel)
onder polis LXX034899 “Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten – Orde van Vlaamse
Balies”



in tweede rang bij AG INSURANCE NV (met vestiging te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53,
leidende verzekeraar en medeverzekeraar voor een beperkt aandeel), ZURICH INSURANCE PLC,
BELGIUM BRANCH (met vestiging te Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, medeverzekeraar voor een
beperkt aandeel) en KBC VERZEKERINGEN NV (met vestiging te Professor R. Van
Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, medeverzekeraar voor een beperkt aandeel) onder polis
99.551.935 “Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten – 2e rangspolis – Orde van
Vlaamse Balies”.
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De makelaar voor deze verzekering is VANBREDA RISK & BENEFITS, Plantin en Moretuslei 297, 2140
Antwerpen.
Art. 9 van de voormelde polis LXX034899 in eerste rang stipuleert inzake de territoriale uitgestrektheid
(geografische dekking): “De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van
daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België̈̈
gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door artikel 8 gemaakte verduidelijkingen. 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.”
De voorwaarden van deze verzekering zijn gestipuleerd in de betrokken polissen. Op eenvoudig
verzoek kan de Cliënt een kopij van deze polissen verkrijgen van de Vennootschap.
3.

Adresgegevens van de bevoegde autoriteiten

De advocaten van de Vennootschap zijn toegelaten tot de uitoefening van hun activiteiten als advocaten
ingevolge een beslissing van de volgende bevoegde autoriteit:
Balie West-Vlaanderen
Langestraat 120
8000 BRUGGE
Telefoon: +32 (50) 33 16 80 Fax: +32 (50) 34 66 72
e-mail: info@baliewestvlaanderen.be
website: www.baliewestvlaanderen.be
De Vennootschap verwerkt bij haar dienstverlening persoonsgegevens. De dienaangaande bevoegde
autoriteit is de volgende:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
4.

De gedragscodes die op het kantoor en de advocaten van toepassing zijn

De advocaten van de Vennootschap zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse
Balies, waaronder de Codex Deontologie voor Advocaten. Deze kunnen worden geraadpleegd op
www.advocaat.be en in het Belgisch Staatsblad (www.belgielex.be).
5.

Het beleid inzake klachtenbehandeling

Indien de Cliënt verdere informatie wenst te bekomen of indien hij een klacht heeft, kan hij de
Vennootschap bereiken:
via post op het adres: 8200 BRUGGE, Rijselstraat 274, via fax op het nummer: +32 (50) 38 77
95,
via e-mail op het adres: info@vanaerde.com,
of via telefoon op het nummer: +32 (50) 38 03 45.
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De Cliënt kan bovendien contact opnemen met de Balie West-Vlaanderen:
Balie West-Vlaanderen
Langestraat 120
8000 BRUGGE
Telefoon: +32 (50) 33 16 80
Fax: +32 (50) 34 66 72
E-mail: info@baliewestvlaanderen.be Website: www.baliewestvlaanderen.be
Indien de Cliënt een consument is, kan hij zich bovendien eveneens richten tot de ombudsdienst die is
opgericht door de Orde van Vlaamse Balies:
Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur
Staatsbladsstraat 8
1000 Brussel
Telefoon: +32 (2) 307 72 20
Fax: +32 (2) 307 72 21 E-mail: oca@ligeca.be
Website: www.oca.ligeca.be.
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