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1.

Identificatie

1.BVBA EQUATOR ADVOCATEN, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL,
Bisschoffsheimlaan 36, ondernemingsnummer 0547.801.263 is een burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
2.Alle advocaten bij BVBA EQUATOR ADVOCATEN (zie tabblad “TEAM”) zijn advocaat in België
en zijn lid van de Orde van Vlaamse Balies
Volgende advocaten zijn ook lid van de Orde van Advocaten aan de Balie Antwerpen:





Joris Lagey: BVBA JL Advocaten, met zetel te 2020 ANTWERPEN, Camille Huysmanslaan
84, KBO Nr. 0893.847.674
Jessica van der Velden
Simon Verhoeven
Evelien Bruyninckx

Volgende advocaten zijn ook lid van de Orde van Advocaten aan de Balie Brussel:



Nicolas Carette: BVBA ADVOCAAT NICOLAS CARETTE, met zetel te 2600 BERCHEM,
Prins Boudewijnlaan 18, KBO nr. 0545.785.742
Steven Van Garsse

3.BVBA EQUATOR ADVOCATEN heeft een vestigingen in Antwerpen en in Brussel op volgende
contactgegevens (waaronder adres).
Antwerpen
Prins Boudewijnlaan 18
2600 Antwerpen
Camille Huysmanlaan 84
2020 Antwerpen
T 03/336.01.36
F 03/334.50.34

Artikelen III.74-III.79 van Afdeling 1. “Informatie- en transparantieverplichtingen”, van Hoofdstuk 1. “Informatie, transparantie en nietdiscriminatie”, van Titel 3. “Algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in Boek III. “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en
algemene verplichtingen van de ondernemingen, WER.
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Brussel
Bisschoffsheimlaan 36
1000 Brussel
T 02.840.98.01
F 02/840.98.02
*
E kantoor@eqtr.be
W www.eqtr.be
2.

Beroepsaansprakelijkheid

1.Alle advocaten verbonden aan BVBA EQUATOR ADVOCATEN zijn voor hun
beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Orde van
Vlaamse Balies bij NV AMLIN EUROPE, met zetel te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9 en dit
ten belope van 1.250.000,00 EUR per schageval.
De verzekerde activiteiten zijn de volgende:








Alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat
Activiteiten als scheidsrechter in juridische geschillen
Taxatie van erelonen op vraag van rechtbanken
Advocaat-bemiddelaar en advocaat-schuldbemiddelaar
Advocaat-syndicus in overeenstemming met het reglement van de OVB
Lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken
Gerechtelijke mandaten: voorlopig bewindvoerder, voogd of toezind voogd, voogd ad
hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen, schuldbemiddelaar bij collectieve
schuldenregeling

2.Vermelde polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen
en uitzonderingen opgenomen in de polis beroepsaansprakelijkheid advocaten.
3.Ingevolge de individuele vermelde verzekeringen van de advocaten verbonden aan BVBA
EQUATOR ADVOCATEN is de beroepsaansprakelijkheid van BVBA EQUATOR ADVOCATEN
eveneens verzekerd.
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3.

Informatieaanvragen en klachtenbehandeling

Verdere informatie kan worden bekomen dan wel een klacht kan worden ingediend via het
telefoonnumer 03/336.01.36 of via het e-mailadres kantoor@eqtr.be.
4.

Beroepsregels

1.Alle advocaten verbonden aan BVBA EQUATOR ADVOCATEN zijn gebonden door de
deontologische regels en gedragscodes eigen aan het beroep van advocaat. In het bijzonder
wordt verwezen naar de Codex Deontologie van de Orde van Vlaamse Balies
(www.advocaat.be)
2.De stafhouder van de Balie van Antwerpen, respectievelijke de stafhouder van de Balie van
Brussel, zien toe op de naleving van de deontologische regels door de avocaten bij de Orde
van Advocaten te Antwerpen, respectievelijk de Orde van Advocaten te Brussel.
5.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van BVBA EQUATOR ADVOCATEN vindt u hier. De Algemene
Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands. De Algemene Voorwaarden bevatten een
regeling over de wijze waarop de erelonen en kosten worden berekend (Artikel 4), de
verzekering (Artikel 6), de wijze waarop klachten kunnen worden geformuleerd en zullen
worden behandeld (Artikel 9) en de toegang tot de rechter (Artikel 10).
6.

Multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen

Noch BVBA EQUATOR ADVOCATEN noch haar advocaten onderhouden multidisciplinaire
activiteiten of partnerschappen die rechtstreeks verband houden met hun dienstverlening.

