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Deel I: Algemene informatie en algemene voorwaarden 

 

1. Uw advocaat en haar kantoor: 

 

U vertrouwt Uw dossier toe aan mr. Myriam Nulens en/of mr. Amelia Vangronsveld. 

 

Mr. Myriam Nulens is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Limburg. 

Mr. Amelia Vangronsveld is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van 

Limburg en de balie van Leuven.  

 

Het kantoor van mr. Myriam Nulens en het hoofdkantoor van mr. Amelia Vangronsveld is 

gevestigd te 3740 Eigenbilzen, Dorpsstraat 20. Mr. Amelia Vangronsveld houdt bijkantoor 

te 3000 Leuven, Diestsevest 47/001. 

 

Mr. Amelia Vangronsveld baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Mr. Myriam Nulens 

oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een BVBA, zij is vennoot van de 

BVBA ALLOQUI ADVOCATEN, een eenpersoonsvennootschap. 

 

De zetel van BVBA ALLOQUI ADVOCATEN en van het hoofdkantoor van mr. Amelia 

Vangronsveld is gevestigd te 3740 Eigenbilzen, Dorpsstraat 20. Het ondernemingsnummer 

van BVBA ALLOQUI ADVOCATEN is 0500.583.148, het BTWnr. is BE 0500.583.148. Het 

ondernemingsnummer van mr. Amelia Vangronsveld is 0849.320.518, het BTWnr. is BE 

0849.320.518. 

 

Per e-mail kan U mr. Myriam Nulens en mr. Amelia Vangronsveld bereiken via 

advocaten@alloqui.be. 

 

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van mr. Nulens en mr. Vangronsveld is verzekerd 

bij MS AMLIN INSURANCE SE, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-

laan 37. 

 

De polis die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking voor 

daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten verricht vanuit het in België gevestigde 

kantoor tot een bedrag van maximum € 2.500.000 per schadegeval. Niet verzekerd zijn 

evenwel de eisen die tegen de advocaat worden ingesteld in de VS of Canada, of onder de 

wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. 

 

2. Uw advocaat en haar dienstverlening: 

 

U kan bij mr. Myriam Nulens en mr. Amelia Vangronsveld, terecht voor onder meer 

volgende diensten: juridische bijstand, juridisch advies, bijstand in geschillen voor een 

rechtbank of een buitengerechtelijke instantie. 

 



De overeenkomst die U met mr. Nulens en/of mr. Vangronsveld aanknoopt is aan het 

Belgisch recht onderworpen.  

 

3. Voor informatie of bij klachten: 

 

Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft, kan U mr. 

Myriam Nulens en mr. Amelia Vangronsveld bereiken: 

- via post op het adres: Dorpsstraat 20 te 3740 Eigenbilzen 

- via e-mail op het adres: advocaten@alloqui.be 

- of via telefoon op het nummer: 0477/736 047 (mr. Myriam Nulens) of 0474/831 415 

(mr. Amelia Vangronsveld) 

 

4. Beroepsregels en gedragscodes: 

 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Limburg zijn mr. Nulens en mr. Vangronsveld 

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/ , alsook aan de 

reglementen van hun balie die geraadpleegd kunnen worden op 

https://www.balielimburg.be/ . Mr. Vangronsveld is tevens ingeschreven aan de balie van 

Leuven, zodat zij ook onderworpen is aan de reglementen van de balie Leuven, die 

geraadpleegd kunnen worden op https://www.balieleuven.be/ . 

 

 

5. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting: 

 

Mr. Myriam Nulens en mr. Amelia Vangronsveld zijn onderworpen aan de regeling inzake 

buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van 

Economisch Recht. In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen 

of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen 

Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke 

regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. 

 

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden 

geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand. 

 

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de 

advocaat. U kan de OCA contacteren: 

- via post op het adres: Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel 

- via telefoon op het nummer: 02/307.72.20 

- via fax op het nummer: 02/307.72.21 

- via e-mail op het adres: oca@ligeca.be 

 

Via de link http://oca.ligeca.be/nl/ kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden 

geraadpleegd. 
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6. Algemene voorwaarden: 

 

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de advocaat 

(zijnde mr. Myriam Nulens en/of mr. Amelia Vangronsveld) aan haar cliënt levert.  Telkens 

een cliënt beroep doet op de advocaat, wordt deze cliënt geacht onderhavige voorwaarden 

te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Behoudens anders uitdrukkelijk 

schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en de advocaat, zal de relatie tussen de cliënt 

en de advocaat worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. 

2. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen worden de door de advocaat verrichtte 

prestaties aan de cliënt aangerekend tegen een uurtarief. In voorkomend geval kan ook een 

abonnementsformule of forfait worden afgesproken. De vergoeding die wordt aangerekend 

voor de geleverde diensten bestaat uit enerzijds het ereloon voor de prestaties van de 

advocaat en anderzijds de kosten (bijvoorbeeld opening van het dossier, briefwisseling, 

telefonische oproepen, faxberichten, e-mails, dactylografie processtukken, aangetekende 

brieven, kopies, verplaatsingskosten, gerechtskosten). Het ereloon is onder andere 

afhankelijk van de materie en moeilijkheidsgraad van Uw dossier alsook het spoedeisende 

karakter ervan.  

3. Er geldt een algemeen uurtarief van € 120,00/uur excl. BTW (ereloon). Dit betreft een 

richttarief, dat derhalve kan worden aangepast in een concreet dossier aan de hand van 

o.a. volgende parameters: complexiteit van het dossier, materie, vereiste graad van 

specialisatie, urgentie en financiële inzet. Het effectief toepasselijk tarief zal in de mate 

van het mogelijke steeds het voorwerp uitmaken van een specifieke afspraak. Bij gebreke 

waaraan het algemeen uurtarief zal gelden. 

4. De volgende kosten zijn niet vervat in het uurtarief / ereloon en worden apart aangerekend 

aan volgende tarieven excl. BTW: 

− € 11,00 per brief en per pagina dactylografie (o.a. dactylografie verzoekschrift, 

dagvaarding, conclusies, inventaris) 

− € 65,00 dossierkost (voor de opening en beheer van het dossier, het archiveren van 

het dossier) 

− € 0,50 per e-mail, per faxbericht, per telefonische oproep en per pagina voor print 

en kopie 

− verplaatsingskosten: € 0,50 / km  

− reis- en gerechtskosten, kosten van een gerechtsdeurwaarder, aangetekende 

zendingen, attesten, uittreksels, vertalingskosten, neerlegging DPA en eventuele 

andere specifieke kosten: reële kostprijs 

5. De richttarieven kunnen jaarlijks worden aangepast en op alle tarieven is (behoudens 

wettelijke uitzonderingen) 21% BTW verschuldigd. 

6. De advocaat verbindt er zich toe het door de cliënt toevertrouwde dossier met de vereiste 

zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. De advocaat is inzake verbonden door een 

inspanningsverbintenis. 

7. De advocaat is gerechtigd provisies op te vragen via een provisiefactuur. De ontvangen 

provisie zal worden verrekend in de afsluitende eindfactuur. Facturen zijn betaalbaar 

binnen de 30 dagen na factuurdatum te Eigenbilzen. In geval van niet-betaling van een 

factuur is de advocaat van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd haar 

prestaties en toekomstige werkzaamheden op te schorten of, naargelang het geval, te 

beëindigen. De cliënt erkent uitdrukkelijk dat de advocaat niet aansprakelijk kan worden 

gesteld voor eventuele schade die de cliënt zou lijden ingevolge opschorting of 

beëindiging van prestaties en tussenkomsten wegens wanbetaling door de cliënt. 

8. Alle opmerkingen betreffende een factuur moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum 

bekend gemaakt worden. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aanvaard. 



9. Indien de betaling niet volledig gebeurt voor vervaldatum factuur, zal van rechtswege en 

zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10% per jaar, te 

rekenen vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling zal bovendien van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding voor de schade 

veroorzaakt door het uitblijven van betaling verschuldigd zijn, waarvan het bedrag 10% op 

de verschuldigde som zal belopen, met een minimum van € 100,00.  

10. Wanneer de cliënt rechtsbijstand geniet, dan zal de advocaat de niet door de 

rechtsbijstandsverzekeraar gedekte factuurposten of de onbetaalde factuurposten kunnen 

verhalen op de cliënt. 

11. Wanneer de advocaat optreedt namens meerdere personen in hetzelfde dossier, dan kan de 

advocaat elke persoon hoofdelijk en ondeelbaar aanspreken tot betaling van de facturen. 

12. De advocaat heeft de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te besteden aan andere 

advocaten die geen deel uitmaken van het kantoor. 

13. De overdracht van brieven, adviezen, processtukken, enz. door de advocaat aan de cliënt, 

gebeurt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de vertrouwelijkheid ervan 

respecteert. De cliënt mag voormelde documenten, alsmede de inhoud ervan slechts 

overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming 

van de advocaat. 

14. De adviezen, schriftelijke stukken, enz., uitgaande van de advocaat zijn beschermd door 

het intellectueel eigendomsrecht in het algemeen en het auteursrecht in het bijzonder. 

Deze mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke 

schriftelijke en voorafgaande toestemming van de advocaat. 

15. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is verzekerd. De aansprakelijkheid is steeds 

beperkt ten belope van de tussenkomst van de verzekeraar. Bij gebreke aan tussenkomst 

door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, wordt de aansprakelijkheid van de 

advocaat, zelfs in geval van zware fout, in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor 

werd gefactureerd en dit met een absoluut maximum van € 10.000,00. 

16. Zowel de advocaat als de cliënt kunnen te allen tijde schriftelijk een einde stellen aan de 

samenwerking, zonder daartoe schadevergoeding verschuldigd te zijn, en zonder dat de 

beëindiging van de samenwerking afbreuk doet aan het feit dat de geleverde prestaties en 

gemaakte kosten dienen te worden vergoed. De advocaat maakt haar eindstaat van kosten 

en ereloon over aan de cliënt of de opvolgende advocaat, rekening houdende met haar 

prestaties tot aan de beëindiging van de opdracht. De cliënt is verplicht om alle 

werkzaamheden, ereloon en kosten tot de beëindiging van de overeenkomst te voldoen. 

17. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken te Limburg (België) bevoegd zijn, 

onverminderd het recht van de advocaat om de zaak aanhangig te maken voor de 

rechtbanken van de woonplaats of zetel van de cliënt. 

18. Afhankelijk van de aard van de diensten die de advocaat aan U dient te verstrekken, is het 

mogelijk dat zij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en 

antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval, is de advocaat 

voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de 

cliënt. Deze verplichting geldt zowel tegenover natuurlijke personen als tegenover 

rechtspersonen en hun vertegenwoordigers.  In dat kader is de advocaat verplicht 

informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de 

verrichting te bewaren. De cliënt dient stukken ter staving van zijn identiteit te 

verstrekken. De cliënt verbindt zich ertoe de door de advocaat gevraagde informatie op 

eerste verzoek te bezorgen.  Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de advocaat in 

bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering 

van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van haar 



balie. De advocaat is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige 

rapportering die te goeder trouw wordt gedaan. 

19. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zou worden 

verklaard, brengt dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet in het gedrang. 

 

 

 

 

 

 

 

Deel II: Privacyverklaring 

 

BVBA Alloqui Advocaten (hierna: Alloqui Advocaten), gevestigd te Dorpsstraat 20 te 3740 

Eigenbilzen, met ondernemingsnummer 0500.583.148, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens door haarzelf, mr. Myriam Nulens en mr. Amelia Vangronsveld, zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens:  BVBA Alloqui Advocaten  

Dorpsstraat 20 

3740 Eigenbilzen 

België 

Tel: 089 / 411 442 

www.alloqui.be 

advocaten@alloqui.be  

 

Door mededeling van Uw persoonsgegevens, gaat U expliciet akkoord met de manier waarop 

Alloqui Advocaten Uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zoals beschreven is in deze 

privacyverklaring. 

 

Alloqui Advocaten neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien U vragen heeft over deze privacyverklaring, kan U 

steeds contact met ons opnemen via voormelde contactgegevens. Als U de indruk heeft dat Uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons 

op via advocaten@alloqui.be, of meldt ons schriftelijk via voormelde adresgegevens. 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term “persoonsgegevens” als volgt: 

“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); 

als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden 

geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een 

identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die 

kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of 

sociale identiteit van die natuurlijke persoon”. 

 

Alloqui Advocaten verwerkt Uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven 

bevoegdheden en verplichtingen als advocaten (zie ook artikelen 428 tot 508 Gerechtelijk 

Wetboek), doordat U gebruik maakt van onze diensten, in het kader van de totstandkoming en 

uitvoering van een (pre)contractuele relatie en/of omdat U deze zelf aan ons (hebt) verstrekt 

http://www.alloqui.be/
mailto:advocaten@alloqui.be
mailto:advocaten@alloqui.be


(onder andere via het invulformulier op onze website www.alloqui.be). In bepaalde 

omstandigheden kunnen wij Uw gegevens ook ontvangen van derden zoals andere advocaten.  

 

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:  

 

- Voor- en achternaam  

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Nationaliteit 

- Adresgegevens 

- Rijksregisternummer 

- Telefoonnummer 

- GSM-nummer 

- E-mailadres 

- Gezinssamenstelling 

- Functie, bedrijf of organisatie waarvoor U werkt 

- Overige persoonsgegevens die U actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, 

telefonisch, tijdens een consultatie, in het kader van de gevraagde dienstverlening, in 

vergaderingen 

- Bankrekeningnummer en andere financiële informatie (bijvoorbeeld BIC-code, naam 

rekeninghouder, enz.) 

 

Alloqui Advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

van U, dit met Uw uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit noodzakelijk is voor de instelling, 

uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (in een gerechtelijke, administratieve of 

buitengerechtelijke procedure): 

 

- strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen 

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

- persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of 

levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en 

verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke 

identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking 

tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

 

Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere 

doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, 

documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben en gebeurlijk dienen te verwerken. In de 

interactie met bijvoorbeeld overheden, deurwaarders en actoren van justitie, is het eventueel 

mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt. U bent niet verplicht om Uw 

persoonsgegevens vrij te geven, maar zult willen begrijpen dat bepaalde juridische 

dienstverlening onmogelijk wordt wanneer de verwerking door U geweigerd wordt. De 

persoonsgegevens worden thans enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan de 

advocaat worden toevertrouwd. De advocaten respecteren bovendien het beroepsgeheim. 

 

 

 

 

 

http://www.alloqui.be/


Alloqui Advocaten verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en rechtsgronden:  

 

- voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met U, met inbegrip van de 

administratieve en boekhoudkundige verwerking, alsook het factureren, opvolgen en innen 

van deze facturen, al dan niet via derden; 

- om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (ook bijvoorbeeld in het kader van de 

belasting- en boekhoudreglementering); 

- ter behartiging van de vitale belangen van U of van een andere natuurlijke persoon; 

- voor de vervulling van een taak die aan advocaten is opgedragen;  

- voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

- het afhandelen van Uw (gebeurlijke) betalingen; 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren; 

- U te informeren over wijzigingen en actuele informatie van onze diensten; 

- om onze diensten bij U af te leveren. 

 

Alloqui Advocaten neemt niet louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 

worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

Alloqui Advocaten bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor Uw gegevens worden verzameld, rekening houdend met de contractuele, 

deontologische en wettelijke verplichtingen waaronder wettelijke bewaartermijnen / 

verjaringstermijnen. Als algemene regel worden gegevens bewaard tot 10 jaar na het einde van de 

(pre)contractuele relatie, tenzij we ze langer nodig hebben voor onze bedrijfsvoering 

(gerechtvaardigd belang) of tenzij er andere deontologische of wettelijke bewaartermijnen / 

verjaringstermijnen zijn. 

 

Er zijn verschillende verplichtingen en beschermingen die op juridische dossiers van toepassing 

zijn, zoals het beroepsgeheim, de professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn dan 

ook  gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden 

na het afsluiten van dossiers. Alloqui Advocaten bevestigt dat deze verwerking van 

persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van die gerechtvaardigde 

belangen en wettelijke verplichtingen. 

 

Alloqui Advocaten verkoopt of verhuurt Uw gegevens niet aan derden. Alloqui Advocaten verstrekt 

Uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen 

en bevoegdheden of de overeenkomst met U. Mogelijke ontvangers zijn: overheidsdiensten, politie   

en gerechtelijke overheden, tegenpartijen en hun advocaten, verzekeringsmaatschappijen, 

financiële instellingen, boekhouders, advocaten, experten. Onze IT, cloud en software leveranciers 

kunnen (gebeurlijk) ook toegang hebben tot Uw persoonsgegevens. In geen geval kan Alloqui 

Advocaten, noch de advocaten persoonlijk, verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of 

indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van Uw 

persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese 

Economische Ruimte, tenzij dat dit gebeurlijk noodzakelijk is in het kader van een specifieke 

procedure. In het kader van de verplichtingen op grond van de wetgeving ter bestrijding van 

witwasoperaties, de financiering van terrorisme en andere dwingende wettelijke bepalingen, zal 

Alloqui Advocaten gebeurlijk persoonsgegevens moeten onthullen aan derden. 

 

 



Alloqui Advocaten maakt geen gebruik van cookies die een inbreuk maken op Uw privacy. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website kan worden 

opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander mobiel apparaat. Cookies kunnen 

noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en Uw gebruiksgemak. U kunt zich 

afmelden voor cookies door Uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van Uw 

browser verwijderen.  

 

De website www.alloqui.be wordt beschermd door het auteursrecht. Gehele of gedeeltelijke 

reproductie van deze website is niet toegelaten zonder de geschreven toestemming van Alloqui 

Advocaten. 

 

De inhoud van de website www.alloqui.be, die steeds kan worden bijgewerkt, aangepast of 

verwijderd, wordt louter ter informatie beschikbaar gemaakt. Er kunnen geen rechten of 

aanspraken aan worden ontleend. Alloqui Advocaten noch de advocaten persoonlijk kunnen 

aansprakelijk worden gehouden voor enig ander gebruik hiervan. Elke aansprakelijkheid voor de 

inhoud van externe websites waarnaar de website van Alloqui Advocaten linkt, of die naar onze 

website linken wordt eveneens afgewezen. Alloqui Advocaten is niet verantwoordelijk voor de 

inhoud van websites van derden, en ook niet voor de producten of diensten die op websites van 

derden vermeld zouden worden. Alloqui Advocaten raadt U aan de privacyverklaring en 

cookiebeleid te raadplegen vermeld op de betreffende websites van derden. 

 

Alle persoonsgegevens die via de website worden ingezameld zullen, net als de overige 

persoonsgegevens, door Alloqui Advocaten worden verwerkt in overeenstemming met de 

toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Onze website heeft niet de 

intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen 

niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders en 

voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming.  

 

 

U heeft principieel het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, 

alsook om de beperking van de verwerking daarvan te verzoeken. Daarnaast heeft U het recht om 

Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (zonder dat dit afbreuk doet 

aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat die werd ingetrokken) 

of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door Alloqui Advocaten. Ook 

heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt 

indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een 

ander, door U genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van Uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking 

van Uw persoonsgegevens sturen via e-mail naar advocaten@alloqui.be, of per brief te adresseren 

aan Alloqui Advocaten, Dorpsstraat 20, 3740 Eigenbilzen, België.  

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door U is gedaan, vragen wij U een kopie van Uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie Uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart / onleesbaar. Dit ter bescherming van Uw privacy. 

 

http://www.alloqui.be/
http://www.alloqui.be/
mailto:advocaten@alloqui.be


Alloqui Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op Uw 

verzoek. 

 

U dient wel voor ogen te houden dat Alloqui Advocaten gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg 

te geven aan Uw verzoek. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen 

belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de 

gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. Zo 

ook voor persoonsgegevens die strikt vertrouwelijk moeten blijven vanwege de verplichting van 

beroepsgeheim van advocaten. 

 

U vindt Uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

 

Alloqui Advocaten wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:  

 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

 +32 (0)2 274 48 00 

 +32 (0)2 274 48 35 

contact@apd-gba.be 

 

Alloqui Advocaten behoudt  zich  het  recht  voor  om  deze  privacyverklaring  te  allen  tijde  te  

wijzigen en/of te actualiseren. U wordt dan ook aangeraden de privacyverklaring regelmatig te 

raadplegen via onze website. 

 

Laatste herzieningsdatum: 23 november 2020 
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