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Informatiedocument

§ 1.

Corbus Advocaten is een advocatenkantoor (Nacebelcode “69.101 – Activiteiten van advocaten”).

De contactgegevens van Corbus Advocaten zijn:

Lange Klarenstraat 22
B-2000 Antwerpen
België

T 0032 (0)3 286 06 50
F 0032 (0)3 230 45 30
I www.corbus.be
E info@corbus.be

De officiële gegevens m.b.t. Corbus Advocaten (inbegrepen de gegevens van de bestuurders die de vennootschap wettelijk kunnen vertegenwoordigen) kunnen aan de hand van het ondernemingsnummer 0474.987.224 (online) teruggevonden worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en in het rechtspersonenregister.

§ 2.

De volgende advocaten zijn, persoonlijk dan wel via een eigen vennootschap, verbonden aan Corbus Advocaten:

2.1.

Advocaten-vennoten


Pieter Buntinx



Dirk Huygens: Dirk Huygens bv, met zetel te B-2018 Antwerpen (België), Jan Van Rijswijcklaan 153 bus 501 en met ondernemingsnummer 0477.502.789

2.2.

2.3.

Advocaten-medewerkers


Wenzel Tijs, met ondernemingsnummer 0812.448.937



Anton Buntinx, met ondernemingsnummer 0642.667.164

Advocaten-stagiairs


Vince Matheussen, met ondernemingsnummer 0700.881.616



Eline Haekens, met ondernemingsnummer 0732.892.210

Voormelde lijst wordt regelmatig geactualiseerd. De meeste actuele lijst is te vinden op de website vermeld in §1.

§ 3.

Alle advocaten van Corbus Advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen (Balie
Provincie Antwerpen).

Alle advocaten van Corbus Advocaten zijn onderworpen aan de volgende beroepsregels (deontologische regels):

3.1.

aan de Codex Deontologie voor Advocaten
Voor raadpleging zie de website van het Belgisch Staatsblad
Voor meer informatie zie de website van de Orde van Vlaamse Balies en de website van de orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen
(Balie Provincie Antwerpen).

3.2.

aan de reglementen van de orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen (Balie Provincie Antwerpen)
Voor meer informatie zie de website van de orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen (Balie Provincie Antwerpen).

§ 4.

De algemene voorwaarden van Corbus Advocaten – die steeds terug te vinden zijn op de website vermeld in §1 of kosteloos bij Corbus Advocaten
opgevraagd kunnen worden – bevatten gedetailleerde informatie en bepalingen m.b.t. onder meer


de wijze waarop Corbus Advocaten haar erelonen en kosten aanrekent (artikel 8);



de verzekering van Corbus Advocaten en haar advocaten voor hun beroepsaansprakelijkheid (artikel 10);



de wijze waarop Corbus Advocaten omgaat met klachten (artikel 14);



de mogelijkheid van toegang tot een bemiddelingsprocedure bij geschillen over erelonen (artikel 19);



het toepasselijke recht en de bevoegde rechter ingeval van geschil (artikel 19).
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Van de algemene voorwaarden van Corbus Advocaten bestaat een Nederlandse versie, een Franse versie en een Engelse versie. Wat betreft de
hiërarchie tussen de taalversies wordt verwezen naar artikel 18 van de algemene voorwaarden van Corbus Advocaten.

Vorige versies van de algemene voorwaarden van Corbus Advocaten, met de van toepassing zijnde begin- en einddatum, zijn steeds terug te vinden op de website vermeld in §1 of kunnen kosteloos bij Corbus Advocaten opgevraagd worden.

§ 5.

De privacy policy van Corbus Advocaten – die steeds terug te vinden is op de website vermeld in §1 of kosteloos bij Corbus Advocaten opgevraagd
kan worden – bevat het beleid van Corbus Advocaten inzake de verwerking van persoonsgegevens.
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