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INFORMATIEFORMULIER 
De Wolf & Verheggen Advocaten 

 
(Dienstenwet: Wet van 17 JULI 2013 houdende invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, 
dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen ”, in het Wetboek van 
economisch recht) 
 
Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018 
 

1. Rechtsvorm en maatschappelijke zetel 
 
De juridische dienstverlener is de ebvba C. De Wolf, een éénpersoon besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 9680 Maarkedal, Etikhovestraat 6, 
ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0454-254-760, en 
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Mr. Carlos De Wolf. 
 
Het advocatenkantoor heeft haar belangrijkste vestiging op voormelde maatschappelijke zetel. 
Een tweede kantoor is gevestigd te 9000 Gent, Fortlaan 95.  
 
Het is bereikbaar via telefoon +32/ 55. 235 200, fax +32/ 55 651 300 of email info@lawdv.com. De 
website kan worden geraadpleegd op www.lawdv.com  
 
Het kantoor bestaat uit:  
 

−   Mr. Carlos De Wolf, 
−   Mr. Hilde Van Parys,  
−   Mr. Anthony Verheggen, en 
−   Mr. Charlotte De Wolf. 

 
Voor de administratieve ondersteuning van de juridische dienstverlening wordt gerekend op twee 
medewerksters: 
 

−   Mevrouw Ann Vanrysselberghe; en 
−   Mevrouw Cathy Wandels; 

 
met beiden meer dan tien jaar ervaring binnen het kantoor. 
 

2. Diensten 
 
Het kantoor bestaat uit  een ervaren team van advocaten, gespecialiseerd op het vlak van 
adviesverlening en geschillenbeslechting. 
 
Het kantoor opteert hierbij steeds voor een projectmatige aanpak, waarbij wordt gepoogd om een 
juridische dienstverlening te verstrekken die getuigt van kwaliteit en steunt op een geïntegreerde 
benadering, waarbij, uitgaande van een pragmatische aanpak, aan de cliënten een globale 
oplossing wordt aangeboden. 
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Het kantoor behandelt zowel zaken in het Nederlands, Frans als Engels. 
 

3. Erelonen en kosten 
 
De informatie met betrekking tot erelonen en kosten vindt u onder de afzonderlijke tab T&C van de 
website (www.lawdv.com). 
 

4. Verzekeringen 
 
Elke advocaat van kantoor is via de baliebijdrage verzekerd voor zijn of haar 
beroepsaansprakelijkheid door de Collectieve Verzekeringspolis Burgerlijke 
Beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Orde van Advocaten. 
 
Mrs. Carlos De Wolf, Hilde Van Parys en Anthony Verheggen zijn verzekerd via de Balie te 
Oudenaarde, in eerste rang voor een bedrag van EUR 1.250.000,00, met een vrijstelling van 20%, 
doch met een absoluut maximum van EUR 2.500,00. Mr. Charlotte De Wolf is verzekerd via haar 
aansluiting bij de Orde van Advocaten te Gent. 
 
Een afschrift van de bijzondere en algemene voorwaarden van de collectieve verzekering 
beroepsaansprakelijkheid advocaten kan op eerste verzoek verkregen worden. 
 
Behoudens in geval van opzet, kan de behandelende advocaat niet aansprakelijk gesteld worden 
voor (lichte of zware) beroepsfouten, tenzij de schade die de cliënt lijdt, het gevolg is van een 
beroepsfout van de behandelende advocaat, die door voormelde verzekeringspolis verzekerd is. 
 
Bovendien zal de vergoeding van de schade die de cliënt kan lijden ten gevolge van een 
beroepsfout van het kantoor, beperkt worden tot het bedrag waarvoor de behandelende advocaat 
binnen het kantoor, zoals hiervoor werd aangegeven, is verzekerd. 
 

5 Derdengelden 
 
Alle bedragen die voor de cliënt op derdenrekening met IBAN nummer BE48 0013 7424 0527 (BIC : 
GEBABEBB)  worden ontvangen, worden binnen de kortst mogelijke tijd doorgestort.  
 
Indien een bedrag niet onmiddellijk kan worden doorgestort, wordt de cliënt onmiddellijk op de 
hoogte gebracht van de reden waarom het bedrag niet kan worden doorgestort. 
 
Het kantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt, sommen inhouden 
tot dekking van de openstaande provisies of staten van kosten en erelonen, mits voorafgaande 
toestemming van de cliënt. 
 
Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van het kantoor 
te betwisten en de betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. 
 
Alle bedragen die het kantoor van de cliënt voor rekening van derden ontvangt, worden 
onmiddellijk doorgestort aan deze derden. 
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6. Beroepsregels 
 
Als advocaten ingeschreven aan de balie van OUDENAARDE zijn de advocaten onderworpen aan 
de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd 
kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87 , alsook aan de reglementen 
van de Balie Oudenaarde die geraadpleegd kunnen worden op www.balieoudenaarde.be. 
 
Voor Mr. Charlotte De Wolf geldt hetzelfde, met dien verstande dat zij gebonden is door de 
reglementen van de balie te GENT (www.balie-gent.be). 
 
Mr. Carlos De Wolf is tevens ingeschreven aan de balie te GENT, onder de vorm van een tweede 
kantoor. 
 

7. Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen 
 
Carlos De Wolf evbvba, noch één van haar advocaten zelf, maken  in het kader van hun 
beroepsuitoefening als advocaat, deel uit van enige multidisciplinaire activiteiten en/of 
multidisciplinaire partnerschappen. 
 

8. Geschillenbeslechting 
 
Carlos De Wolf ebvba of de advocaten zijn niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting.  
 
Ingeval van betwisting van de ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde 
van Advocaten te Oudenaarde of te Gent.  
 
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze 
arbitrageregeling op het secretariaat van de Balies: 
 

- voor Balie Oudenaarde: Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde; 
- voor Balie Gent: Opgeëistenlaan 401/P te 9000 Gent. 

 
 


