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Privacy & disclaimer 
De Wolf & Verheggen Advocaten 

 
Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018 
 

A.  Privacybeleid 
 
D&V Advocaten respecteert uw privacy en rechten om uw persoonsgegevens te controleren. Onze 
beginselen zijn eenvoudig. We zijn volkomen eerlijk over welke gegevens we verzamelen en 
waarom. We beschermen uw gegevens met de grootste zorg en verkopen deze niet aan derden. 
 
Deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) legt uit welke persoonlijke gegevens wij van en over u 
verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en hoe wij die gebruiken. De Verklaring dekt ook welke 
keuzes u kan maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe u die keuzes kunt beheren. 
Deze Verklaring is van toepassing op de dienstverlening door D&V Advocaten, de website en sociale 
media-kanalen. Lees deze Verklaring aandachtig, zodat u weet wanneer u ons persoonlijke 
gegevens kunt verstrekken en hoe D&V Advocaten de door uw verstrekte persoonlijke gegevens zal 
gebruiken.  
 
1. Hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen 
 
1.1 Informatie over D&V Advocaten zoeken 
 
Wanneer u informatie over D&V Advocaten opzoekt, bezoekt u  mogelijks onze website of sociale 
media kanalen. U kan op onze website of sociale media-pagina bladeren. Tijdens deze 
contactmomenten kan u vrijwillig een persoonlijke gegevens verstrekken om meer over onze 
dienstverlening te vernemen, zoals naam, adres en e-mailadres. U kan ons ook online gegevens 
verstrekken via cookies of soortgelijke technologieën wanneer u onze websites bezoekt. 
 
Wij verzamelen: naam, e-mailadres, IP-adres en informatie die door cookies of soortgelijke 
technologie wordt doorgegeven. 
 
Waarom: Wij gebruiken deze gegevens om nieuws te delen over seminaries die door D&V 
Advocaten worden aangeboden. Daarnaast helpen IP-adressen en cookie-informatie ons bij het 
beter begrijpen van de functionaliteiten van onze website, zodat we deze voor alle bezoekers 
kunnen verbeteren. 
 
1.2 Beroep doen op dienstverlening van D&V Advocaten 
 
Wanneer u besloten heeft om op D&V Advocaten een beroep te doen, vragen wij alle informatie 
op zodat we de dienstverlening kunnen uitvoeren en uw belangen naar best vermogen kunnen 
behartigen. Dergelijke gegevens omvatten naam, telefoonnummer, e-mailadres, en de relevante 
gegevens van het dossier dat ons werd toevertrouwd. 
 
Wij verzamelen: naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, betalingsgegevens en 
dossiergegevens. 
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Waarom: We gebruiken deze gegevens om uw belangen naar best vermogen te behartigen en onze 
dienstverlening te kunnen uitvoeren 
 
2. Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken 
 
2.1 Algemeen 
 
D&V Advocaten gebruikt de gegevens die wij verzamelen om de dienstverlenging te volbrengen. 
We gebruiken de gegevens tevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u attent te maken 
op belangrijke juridische evoluties die voor u relevant kunnen zijn of u te informeren over seminaries 
of andere evenementen dewelke het kantoor organiseert.  
 
D&V Advocaten gebruikt de gegevens die wij verzamelen voor de volgende doelen:  
 
–   Zakelijke activiteiten:  

 
We gebruiken gegevens om samengevoegde analyses en business intelligence te ontwikkelen 
die ons in staat stellen ons bedrijf te runnen en beschermen, geïnformeerde beslissingen te 
nemen en te rapporteren over onze bedrijfsprestaties. 
 

–   Communicatie en marketing: 
 

We gebruiken gegevens die wij verzamelen om communicatieberichten naar u te verzenden en 
deze te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld via e-mail of andere elektronische 
communicatiemiddelen contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van seminaries 
die het kantoor organiseert of evenementen waarop D&V Advocaten zullen spreken.  

 
2.2 Delen en openbaar maken 
 
D&V Advocaten is gehouden aan het beroepsgeheim en verkoopt geen persoonlijke gegevens over 
klanten. Wij maken uw gegevens alleen openbaar zoals toegestaan krachtens deze Verklaring. We 
kunnen gegevens delen met de soorten derde partijen die hieronder worden beschreven. 
 
–   Externe dienstverleners: 

 
D&V Advocaten gebruikt externe dienstverleners om diensten te verlenen zoals websitebeheer 
en –hosting en boekhouding. Wij delen uw persoonlijke gegevens met deze dienstverleners die 
namens ons werken voor de in deze Verklaring beschreven doelen als dit nodig is om transacties 
te verwerken. In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met deze 
tussenpersonen, maar uitsluitend voor het verlenen van deze diensten namens D&V Advocaten 
en in overeenstemming met deze Verklaring. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op 
verzoek bij D&V Advocaten worden aangevraagd. 
 

–   Externe aankopers: 
 
D&V Advocaten neemt soms deel aan gunningsprocedures voor overheidsopdrachten inzake 
juridische dienstverlening, in het kader waarvan referenties worden gevraagd als kwalitatief 
selectiecriterium. D&V Advocaten neemt in haar offerte dan, in functie van de draagwijdte van 
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de vraag van de aanbestedende overheid, relevante referentiegegevens op, dewelke 
persoonsgegevens kunnen omvatten. Deze mededeling gebeurt steeds conform de 
toepasselijke deontologische regels en onder de uitdrukkelijke vraag om de informatie als 
vertrouwelijk te behandelen in de zin van artikel 10 van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de 
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. 

 
3. Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt bekijken en beheren 
 
U kan uw persoonsgegevens opvragen, laten verbeteren en verwijderen, door rechtstreeks contact 
met ons op te nemen via info@lawdv.com. U kan uw toestemming om niet-dossiergebonden e-
mails en andere vormen van marketingcommunicatie (bv. nieuwsbrieven, aankondiging van 
seminaries, …) van ons te ontvangen op elk gewenst moment intrekken. 
 
4. Cookies en soortgelijke technologieën 
 
Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om de werking van onze website te 
optimaliseren door inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers onze website gebruiken.  
 
Het betreft:  
 
–   Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om u over onze website te laten navigeren 

en de functies van de site te laten gebruiken. 
–   Prestatiecookies Dergelijke cookies verzamelen informatie over uw gebruik van onze website. 

Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze website te optimaliseren en het navigeren te 
vereenvoudigen. 

 
Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies en soortgelijke 
technologieën voor de doelen die in deze Verklaring worden beschreven. 
 
Op de meeste websites kan u uw cookie-voorkeuren zelf instellen, maar als websites slechts 
beperkte toestemming wordt gegeven om cookies te plaatsen, kan dit afbreuk doen aan de 
algemene gebruikerservaring. 
 
5. Beveiliging 
 
D&V Advocaten ziet het als zijn plicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken 
verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen 
tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de 
persoonsgegevens die u ons verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang 
en in gecontroleerde omgevingen. 
 
De servers waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, staan in een gecontroleerde 
omgeving met beperkte toegang. We doen redelijke moeite om persoonlijke gegevens die wij 
opzettelijk van u verzamelen te beschermen, maar geen enkel systeem is volledig ondoordringbaar. 
 
Voor vragen over de veiligheid van uw persoonlijke gegevens kan u contact met ons opnemen via 
info@lawdv.com. 
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6. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 
 
D&V Advocaten bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is in het kader van de dienstverlening. 
Na beëindiging van de zakelijke relatie of na de uitvoering van de verrichting worden de dossiers 
en daaraan verbonden gegevens bijkomend bewaard voor een periode bepaald op basis van de 
deontologische verplichtingen, alsook van aansprakelijkheids- en verzekeringstechnische 
overwegingen.  
 
7. Wijziging van onze Privacyverklaring 
 
D&V Advocaten kan deze Verklaring wanneer nodig wijzigen of bijwerken om interne bedrijfsmatige 
overwegingen of feedback van klanten en veranderingen in onze dienstverlening te weerspiegelen. 
Wanneer wij deze Verklaring bijwerken, veranderen wij de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan 
deze Verklaring. In het geval van wezenlijke veranderingen in de Verklaring of de manier waarop 
D&V Advocaten uw persoonsgegevens gebruikt, brengen wij u daarvan op de hoogte door ofwel 
een kennisgeving van dergelijke veranderingen te publiceren voordat deze van kracht worden, of 
door een kennisgeving te sturen.  
 
8. Contact met ons opnemen 
 
Voor vragen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens kan u  een e-mail sturen naar 
info@lawdv.com. 
 
B.  Disclaimer 
 
Het gebruik van deze website is aan de hieronder opgenomen gebruiksvoorwaarden onderworpen. 
 
Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te 
hebben genomen en ze te hebben aanvaard. 
 
De op deze website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en geenszins op de 
specifieke omstandigheden van enig persoon of entiteit gericht, en vormt bijgevolg op generlei 
wijze een juridisch advies of een professionele aanbeveling. 
 
Hoewel D&V Advocaten de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de inhoud van de op de website 
vermelde informatie nastreeft, kan zij niet garanderen dat deze informatie alomvattend, volledig, 
nauwkeurig en bijgewerkt is. 
 
D&V Advocaten kan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op 
deze website verstrekte informatie aanvaarden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
enige schade die zou ontstaan of voortvloeien uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van 
de website of van de op of via de website verkregen informatie. 
 
D&V Advocaten streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te 
voorkomen. Sommige gegevens of informatie op de website kunnen evenwel in files of formats zijn 
gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. D&V Advocaten kan dan ook niet garanderen dat 
de dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden 
beïnvloed. D&V Advocaten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende 
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uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, 
zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zouden worden, voor schade 
veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals vb. bugs, troyaanse 
paarden enz. 
 
Op of via de website wordt u soms met hyperlinks doorverwezen naar externe websites waarover 
D&V Advocaten geen zeggenschap of technische of inhoudelijke controle kan uitoefenen. D&V 
Advocaten kan dan ook geen enkele garantie bieden omtrent de volledigheid, de juistheid van de 
inhoud of de beschikbaarheid van deze website, en draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 
 
Evenmin houden de hyperlinks naar andere websites enige bekrachtiging in door D&V Advocaten 
van de informatie aangeboden op deze externe website. 
 
De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht en alle intellectuele rechten op 
de informatie vermeld op de website en in de nieuwsbrieven berusten bij D&V Advocaten, en deze 
informatie kan niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaande en uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming. 


