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Informatiefiche voor de cliënt
van Mr. Bernard Derveaux

1. Uw advocaat en zijn kantoor
1.1. U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Bernard DERVEAUX.
Hij is advocaat in België, en ingeschreven aan de balie van Nederlandse Orde van advocaten te Brussel. Zijn
kantoor is gevestigd te B-1000 Brussel, Verenigingstraat 28. Zijn ondernemingsnummer is 0812 628 980. Per
e-mail kan u Mr. Derveaux bereiken via bernard.derveaux@ks4v.be.
1.2. Mr. Derveaux baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. Hij is vennoot van het samenwerkingsverband
KeuleneersVannestesVan VarenberghsVerhelstsDerveaux, afgekort KS4V. Voor alle duidelijkheid: u sluit de
advocatenovereenkomst met Mr. Derveaux, en niet met KS4V.
1.3. De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Derveaux is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk &
Benefits met polisnummer LXX034899. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking
in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de eigenlijke
polis; zo zijn de eisen die zouden worden ingesteld in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada, niet verzekerd.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij Mr. Derveaux terecht voor de volgende diensten:
•• juridisch advies
•• bijstand bij geschillen voor hoven en rechtbanken.
De algemene voorwaarden en bepalingen kan u raadplegen op de website www.ks4v.be.
Uw overeenkomst met Mr. Derveaux is aan het Belgisch recht onderworpen. Bij gebeurlijke geschillen wordt
de procedure in het Nederlands gevoerd voor de rechtbanken te Brussel.

3. Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u Mr. Derveaux bereiken:
•• via post op het adres: Verenigingstraat 28, 1000 Brussel
•• via fax op het nummer: 02 209 11 20
•• via e-mail op het adres: bernard.derveaux@ks4v.be
•• of via telefoon op het nummer: 02 209 11 22.

4. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van advocaten te Brussel is Mr. Derveaux onderworpen
aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies; die reglementen kunnen geraadpleegd worden op
http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87. Hij is ook onderworpen aan de reglementen van zijn Orde
die geraadpleegd kunnen worden op http://www.noab.be/.
De Nederlandse Orde van advocaten te Brussel (NOAB) is bereikbaar als volgt:
•• Gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel
•• e-mail: orde@baliebrussel.be
•• telefoon: 02 508 67 62
•• telefax: 02 514 22 66.
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