The Legal Village brengt u in contact met advocaten die uw vragen in verschillende materies kunnen
beantwoorden.
CONTRACT OP AFSTAND
Deze overeenkomst betreft een dienstverleningscontract op afstand.
In principe heeft een consument dan een herroepingsrecht van 14 dagen.
Deze dienst bestaat uit het leveren van digitale inhoud (een juridisch advies) door een
dienstverlener (de advocaat) aan een consument. Dit juridisch advies wordt geformuleerd op basis
van de bestudering van de overgemaakte stukken en opzoekingswerk door de dienstverlener. Dit
juridisch advies wordt geleverd per e-mail en dus niet op een materiële drager.
De uitvoering van deze dienst begint vanaf de consument zijn vraag tot advies heeft overgemaakt
aan de dienstverlener die de stukken dient te bestuderen en eventueel opzoekingswerk moet
uitvoeren.
Vanaf het versturen van de aanvraag tot advies, verliest de consument zijn herroepingsrecht.
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)
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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