
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. Alle facturen en staten van ereloon en kosten zijn betaalbaar op de 

zetel van het kantoor. 

2. Indien er geen protest komt binnen de 14 dagen na ontvangst wordt 

men geacht in te stemmen met de factuur. Een protest is s lechts geldig 

als dit schriftelijk wordt bezorgd.  

3. Indien er geen betaling zou volgen binnen de 14 dagen na de 

factuurdatum, zullen er van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling interesten verschuldigd zijn van 10 % op jaarbas is 

en een schadevergoeding van 10 % met een minimum van 250 euro 

als vergoeding voor alle buitengerechtelijke kosten, tijdsverl ies en 

achternageloop. 

4. Indien er niet binnen de 14 dagen wordt betaald, zal de advocaat niet 

langer gehouden zijn verdere diensten te verlenen volgens welke 

overeenkomst ook, vooraleer de openstaande facturen zijn betaald. De 

advocaat zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade 

dewelke daardoor mogelijks ontstaat. 

5. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in 

het desbetreffende geval door de verzekeraar onder 

beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald en is in ieder geval 

begrensd door de waarde van het geschil.  

6. Enkel het Belgische recht is van toepassing. Enkel de rechtbanken van 

eerste aanleg O-Vlaanderen, afdeling Gent en koophandel Gent, 

Afdeling Gent, alsook de Vrederechter van het kanton Deinze zijn 

bevoegd om kennis te nemen van alle gerezen betwistingen en 

geschillen. 

 
WETTELIJKE VERMELDINGEN 
 

(DIENSTENWET VAN 26 MAART 2010) 

 

Mr. De Paepe Rudy en Mr. De Paepe Olivier zijn lid van de Orde van 

Advocaten bij de balie te Gent.  

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Corporate Insurance 

met de volgende waarborg: € 1.250.000 per advocaa t per schadegeval met 

een vrijstelling van € 2.500. 



De activiteiten van het kantoor zijn sedert 1 oktober 2016 ondergebracht in 

de B.V. ovv B.V.B.A. Advocatenkantoor De Paepe met zetel te 9800 Nevele, 

Damstraat 9 en hebbende als ondernemingsnummer 0663 527 411. 

De deontologie van de advocaat kan worden geraadpleegd op de website 

van de Orde van Vlaamse balies www.advocaat.be 

 

COOKIE STATEMENT 
Deze website maakt gebruik van Cookies.  

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale 

computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende 

doeleinden hebben (bv. taalinstellingen, cookies die gedrag op de website 

volgen en bijhouden om een optimale gebruikservaring te kunnen 

aanbieden). 

De cookies op deze website helpen ons om het bezoek aan de website te 

optimaliseren, om keuzes te herinneren en meer relevante diensten te 

tonen. 

Deze cookies kunnen ook altijd worden beperkt, geblokkeerd of verwijderd 

via de browserinstellingen. 

 

PRIVACY 
Wijzigingen: 

BV ovv BVBA Advocatenkantoor De Paepe behoudt zich het recht voor deze 

Algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving 

aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek 

aan de website deze Algemene voorwaarden na te lezen.  

 

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie : 

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen 

over BV ovv BVBA Advocatenkantoor De Paepe en haar activiteiten. 

Alhoewel BV ovv BVBA Advocatenkantoor De Paepe zich inspant om 

informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, 

garandeert BV ovv BVBA Advocatenkantoor De Paepe niet de adequaatheid, 

juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie, noch dat de website 

alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin 

garandeert BV ovv BVBA Advocatenkantoor De Paepe een voortdurende 

http://www.advocaat.be/


toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede 

werking van de website.  

Niets in deze website mag beschouwd worden als een offerte om producten 

of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een 

overeenkomst af te sluiten.  

 

Virussen en computermisdrijven: 

BV ovv BVBA Advocatenkantoor De Paepe onderneemt al het mogelijke om 

zijn website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere 

informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, 

hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.  

Hyperlinks: 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze 

worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. BV ovv BVBA 

Advocatenkantoor De Paepe heeft geen controle over de inhoud van deze 

websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het 

bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. 

Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat BV ovv BVBA 

Advocatenkantoor De Paepe instemt met de inhoud van deze websites, en 

impliceert de opname van deze links geen samenwerking tussen BV ovv 

BVBA Advocatenkantoor De Paepe en de exploitanten van deze sites.  

 

Afstand van aansprakelijkheid: 

De informatie die de website bevat, kunnen technische en inhoudelijke 

onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het 

voorwerp van wijzigingen. De informatie die de website bevat is niet 

contractueel bindend. 

Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan BV ovv BVBA 

Advocatenkantoor De Paepe in geen geval aansprakelijk worden gesteld via 

onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke 

rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van 

- doch niet beperkt tot - verlies van winst, van besparingen of professionele 

opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of 

personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke 

fout, die veroorzaakt wordt door de website, inclusief de onbeschikbaarheid 

ervan of de technische werking, informatie of inhoud van de website, 

virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven of de inhoud en het 

gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, 

en dat alles zelfs als BV ovv BVBA Advocatenkantoor De Paepe of één van 

zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid tot dergelijke schade.  



Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Indien u 

niet kan instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als u 

het niet eens bent met de Algemene voorwaarden, bestaat uw enige 

verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.  

 

Bescherming van de privacy: 

Teneinde de verstrekking van informatie door BV ovv BVBA 

Advocatenkantoor De Paepe aan de bezoeker van de website mogelijk te 

maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke 

gegevens mee te delen zoals naam, emailadres of telefoon en faxnummer 

waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.  

BV ovv BVBA Advocatenkantoor De Paepe heeft deze informatie nodig 

teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen 

of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden.  

BV ovv BVBA Advocatenkantoor De Paepe eerbiedigt de privacy van deze 

persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze 

informatie te beschermen. 

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming.  

U kunt ons op gelijk welk moment een kopie vragen van uw persoonlijke 

gegevens die in ons bezit zijn en deze laten aanpassen.  

Meer informatie omtrent bescherming van uw privacy kan u ve rkrijgen op 

het volgende email adres: olivier.depaepe@skynet.be 

 

Anti-spamming politiek: 

Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet 

om verzocht hebben. BV ovv BVBA Advocatenkantoor De Paepe laat niet 

toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het 

verspreiden van ongevraagde informatie of publicitaire mails aan zijn 

gebruikers. 

 

Gebruik van dienst: 

De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de website voor 

illegale of schadelijke doeleinden, de toegang tot de website niet te 

verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website 

minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, BV ovv 

BVBA Advocatenkantoor De Paepe of derden, geen gebruik te maken om 

computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te 

verspreiden, de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het 

gedrang te brengen en geen ongevraagde berichten te verzenden of te 

posten. BV ovv BVBA Advocatenkantoor De Paepe behoudt zich het recht 
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voor bij de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het 

Belgisch of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de 

toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van 

iedere gebruiker die onderhavige Algemene voorwaarden overtreedt, dan 

wel niet naleeft. 

 

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank: 

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website 

zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De 

rechtbanken van Gent hebben de bevoegdheid om in deze geschillen op te 

treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar 

het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze 

paragraaf, niet van toepassing is.  

 


