
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Juridische informatie 

 

Het advocatenkantoor, de BVBA VERGUCHT & CONRADI met maatschappelijke zetel te Nattestraat 

1, 1740 TERNAT en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0893.196.388, RPR Brussel, 

maakt een advocatenassociatie uit in de zin van de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde 

van Vlaamse Balies. Onze advocaten zijn ingeschreven aan de Nederlandse balie van advocaten te 

Brussel (NOAB). 

 

De kantoren zijn gevestigd te Ninoofsesteenweg 255, 1700 DILBEEK. U kunt bij onze advocaten 

terecht voor onder meer bijstand bij geschillen voor de rechtbanken en hoven, juridisch 

adviesverlening, opstellen en negotiëren van contracten, bemiddeling en verzoening. Wij werken 

uitsluitend op afspraak.  

 

De algemene voorwaarden en bepalingen die wij hanteren, kunt u raadplegen op deze website. Elke 

overeenkomst die u met ons kantoor aangaat, is aan het Belgisch recht onderworpen. Voor gebeurlijke 

geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin onze 

maatschappelijke zetel is gevestigd. Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een 

klacht heeft, kunt u ons bereiken per post op het voormeld kantooradres te Dilbeek of per e-mail op 

info@vc-law.be. 

 

De beroepsaansprakelijkheid van ons kantoor, m.i.v. onze advocaten-vennoten, advocaten-

medewerkers en personeel, is verzekerd via de verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van 

advocaten van de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN Europe. U kunt de actuele gegevens ervan 

bekomen via ons kantoor of de door de OVB aangestelde makelaar Vanbreda Risk & Benefits, Plantin 

en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. De polis die deze beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent 

dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in 

de polis. De beroepsaansprakelijkheid van ons kantoor is steeds beperkt tot de bedragen uitbetaald 

door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en de bedragen waartoe dekking wordt verleend. 

 

Onze advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van 

de vroegere Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de 

reglementen van de NOAB die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrussel.be. Verder is ons 

kantoor onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in de voormelde Codex, 

alsook kan men zich wenden tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen. U kunt meer informatie 

verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij 

https://www.baliebrussel.be/nl/uw-advocaat/wat-bij-onenigheid-met-mijn-advocaat. 

 

 

Identificatie- en meldingsplicht 

 

In het kader van de bestrijding van witwaspraktijken heeft de Belgische wetgever voor onder meer 

advocaten een wettelijke plicht tot identificatie van hun cliënten ingevoerd. In België geldt daarenboven 

een meldplicht ingeval van vermoeden van witwassen. In België zijn er indicatoren die aanduiden 

wanneer meldplicht ontstaat. Een gebeurlijke melding geschiedt verplicht zonder de betrokken cliënt 

daarover te informeren.  
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Bankgegevens 

 

Erelonenrekening : KBC BE31 7340 2192 6655  

Derdenrekening : KBC BE52 7340 2221 3009  

 

 

Disclaimer 

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten 

aan deze gegevens worden ontleend. Ons kantoor is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan 

als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.  

 

 

Privacy 

 

Ons kantoor respecteert de privacy van de bezoekers van deze site. De informatie wordt vertrouwelijk 

behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag. U 

heeft het recht om de informatie die we van u verkrijgen op te vragen. Desgevallend kan de informatie 

op uw verzoek worden gecorrigeerd.  

 


