The Legal Village is een serviceplatform, powered by LAR, het merk voor rechtsbijstand van AXA
Belgium.
The Legal Village brengt u in contact met advocaten die uw vragen in verschillende materies kunnen
beantwoorden.
CONTRACT OP AFSTAND
U hebt een termijn van veertien dagen om dit dienstverleningscontract op te zeggen. Dit recht wordt
uitgeoefend zonder penalisatiekost en zonder motivatieplicht. De termijn begint te lopen vanaf de
datum van betaling van de dienst.
Indien u gebruik wenst te maken van dit recht dient u dit schriftelijk mee te delen aan AXA Belgium,
Troonplein 1, 1000 Brussel of per e-mail: legal.lar@lar.be.
In geval van herroeping, zal LAR(AXA) onmiddellijk vragen aan de betrokken advocaat om het
betaalde bedrag die onderwerp uitmaakt van de herroeping aan u terug te betalen.
Uw opzegging gaat in op het ogenblik van de kennisgeving (in geval van kennisgeving per brief geldt
de poststempel als bewijs)
Gedurende de herroepingstermijn kan de uitvoering van het contract beginnen.
Door de betaling van uw verzoek om advies geeft u uw uitdrukkelijk akkoord voor de levering van de
dienst.
Het recht op herroeping kan dus niet worden uitgeoefend indien de dienst is afgerond en indien u
een antwoord hebt verkregen op uw vragen.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Het online sluiten van dit dienstverleningscontract met een beoefenaar van een vrij beroep wordt
geregeld door de Belgische wet en meer bepaald het wetboek van economisch recht.
Alle geschillen betreffende de afsluiting, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden
vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken.
De informatie waarvan hierboven sprake is, is beschikbaar in het Frans, het Nederlands en het Duits.
Alle correspondentie tijdens de duur van het contract gebeurt in de taal van de consument
BUITENGERECHTELIJK BEROEP
In geval van klacht kunt u zich wenden tot de dienst "customer protection" van de maatschappij
(Troonplein 1, 1000 Brussel – customer.protection@axa.be) indien u via deze weg geen voldoening
krijgt, kunt u contact opnemen met de ombudsdienst verzekeringen (de Meeûsplantsoen te 1000
Brussel – www.ombudsman.as)

VERWERKING van de GEGEVENS door INGENICO
INGICO FS verwerkt de door Ingenico FS verzamelde of aan Ingenico FS verstrekte Persoonsgegevens
met betrekking tot de identificatie van de klant voor de hierna vermelde doeleinden.
Voor zover wettelijk vereist, stemt de klant ermee in dat zijn persoonsgegevens door Ingenico FS
worden verwerkt voor de volgende doeleinden: de administratieve processing van het Merchant
servicees contract, de naleving van de wettelijke verplichting van Ingenico FS krachtens de
toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme, fraudepreventie en fraudebeheer.
De klanten zijn gerechtigd hun persoonsgegevens te raadplegen en onjuiste persoonsgegevens te
laten corrigeren door een e-mail te sturen naar Ingenico FS op het volgende adres:
privacy@fs.ingenico.com.
Ingenico FS geeft deze persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij (i) de gegevens nodig zijn voor
de verrichting van diensten of voor krediet-en fraudecontrole, screeningen preventie (bijvoorbeeld
mededeling aan dienstverleners, acquirers, onderaannemers, enz. ), of (ii) Ingenico FS op grond van
toepasselijke wetgeving of Betaalschermaregels verplicht is bepaald informatie of documentenover
de klant, zijn rekeningen of Transacties door te geven aan de Cel voor financiële
InformatieProcessing (CFI), de Nationale Bank van België, vergelijkbare instanties in het buitenland,
rechtshandhavingsinstantie, en in het algemeen elke gerechtelijke of bestuurlijke overheid, of
Acquirer, Betaalschemaleden of andere derden .
Diverse
De omvang van de geleverde dienst door de advocaat, namelijk het verlenen van een persoonlijk
advies, is beperkt tot uitsluitend een advies gebaseerd op de informatie die u heeft
gecommuniceerd. De advocaat kan niet verantwoordelijk zijn wegens een tekort aan elementen die
hem/haar zijn gecommuniceerd.
Deze advocaten dragen de titel van advocaat. Deze titel werd in België verleend.
De Nederlandstalige advocaten zijn lid van de Orde van Vlaamse Balies, Staatsbladstraat 8, 1000
Brussel. De Franstalige advocaten zijn lid van de Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophone de Belgique, avenue de la Toison d’or 65, Bruxelles
Deze advocaten hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een waarborg
1.250.000,00 euro per schadegeval met een vrijstelling van 2.500,00 euro per schadegeval. De
waarborg burgerlijke beroepsaansprakelijkheid uitbating van het kantoor (extra-contractuele
aansprakelijkheid) is gedekt voor 6.200.000,00 euro (lichamelijke schade) en 620.000,00 (stoffelijke
en onstoffelijke schade) per schadegeval.
Na het beëindigen van de beroepsactiviteit is de tussenkomst van de verzekeraar beperkt tot
eenmaal de waarborg van de polis voor alle schadegevallen samen.
Deze verzekering dekt schadegevallen voor zover deze voortvloeien uit de activiteiten van het
Belgisch kantoor, met uitsluiting van vorderingen ingesteld voor rechtbanken van de USA of Canada

of onder hun wetgeving vallen.
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