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1. Identificatie:

Advocatenkantoor Dominique Van Eenoo BV (hierna: “Van Eenoo”, “Wij” en “Ons”) is een burgerlijke

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel en kantoor te Torhoutsestraat 307, 8020 Ruddervoorde,

België en met ondernemingsnummer 0525.829.377 en BTW BE 0525.829.377, Rechtspersonenregister (RPR) Gent,

afdeling Oostende. Dominique Van Eenoo is bestuurder van deze vennootschap.

Contact:

Mobiel (WhatsApp): +32 (0) 485 81 57 49

E-mailadres: dominique@v1o.law

2. Diensten

Onze diensten bestaan uit het geven van betalend juridisch advies, het begeleiden bij juridische dossiers, het

voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en anderzijds het verlenen van juridische

tweedelijnsbijstand. Onze juridische specialisaties staan vermeld op onze website.

3. Beroepsaansprakelijkheid (verzekering)

De beroepsaansprakelijkheid van Mtr. Van Eenoo is verzekerd voor 2.500.000 EUR per schadegeval via de 

collectieve verzekering beroepsaansprakelijkheid van advocaten van de Orde van Vlaamse balies bij Amlin

Insurance SE (Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel) met Van Breda Risk & Benefits NV (Plantin en Moretuslei 297,

2140 Antwerpen) als verzekeringsmakelaar met polisnummer LXX 034899.

Het betreft een maximum per schadegeval.

In geval van fout door verschillende advocatenvennootschappen is de waarborg voor elk van hen afzonderlijk

verworven.

Het bedrag van de waarborg aangaande extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid bedraagt Maximaal

6.200.000 EUR voor lichamelijke schade en maximaal 620.000 EUR voor stoffelijke of onstoffelijke schade per

schadegeval.

De waarborg van de Amlin–polis burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) is van toepassing op de

gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die Mtr Van Eenoo uitvoert vanuit zijn in België

gevestigd kantoren. Niet verzekerd zijn de eisen die tegen Mter Van Eenoo ingesteld worden in de VS of Canada, 

of onder  de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.
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De Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) voorziet een posterioriteitsdekking. De 

aansprakelijkheidsverwekkende feiten overkomen tijdens de geldigheidsduur van deze verzekeringsovereenkomst 

en aangegeven na de einddatum ervan zijn gedekt voor zover de aangifte ingevolge de schriftelijke vordering tot 

schadevergoeding gedaan wordt binnen een termijn van vijf jaar na het einde van de polis en voor zover er geen 

nieuwe verzekeraar is die de tussenkomst dient te verlenen. 

In dat geval is de maximum tussenkomst van de verzekeraar per verzekerde beperkt tot eenmaal de 

waarborg van de polis voor alle schadegevallen samen die zich in die situatie voordoen. 

Een kopie van de polisvoorwaarden kan op eerste verzoek verkregen worden of via het klikken op de deze link. 

4. Beroepsorganisatie en beroepsregels

Mtr Van Eenoo is advocaat in België en ingeschreven aan de balie van West Vlaanderen.

(www.baliewestvlaanderen.be)

Mr Van Eenoo is onderworpen aan de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies en van

de aanvullingen die gelden voor de leden van de bovengenoemde balies. Deze kunnen geraadpleegd kunnen

worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87,

5. Algemene voorwaarden
Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kan deze vinden via de link

‘Algemene Voorwaarden’ op onze website .

6. Informatie op de website
De door het kantoor via publicaties, internetwebsite, of andere kanalen kosteloos ter beschikking gestelde 

informatie, geldt enkel ten titel van informatie, doch vormt geen juridisch advies waarvoor Mtr Van Eenoo

aansprakelijk kan gesteld worden. Indien u een specifiek advies verlangt te ontvangen, dient contact opgenomen 

te worden met ons kantoor, waarna u zal medegedeeld worden of het kantoor u al dan niet advies kan 

verstrekken of bijstaan aan uw zaak.

7. Witwaspreventie
Afhankelijk van de aard van de diensten die Mtr Van Eenoo aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat hij

verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te 

leven, waarvan de niet naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

In dergelijk geval, is Mtr Van Eenoo voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten

aanzien van zijn cliënt.

Vooreerst is Mter Van Eenoo verplicht de cliënt te identificeren en een aantal stukken ter staving van die  identiteit

op te vragen en te bewaren en dit gedurende 7 jaar.
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Mtr Van Eenoo kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe 

elektronische databanken, ondermeer (doch niet exclusief) de raadpleging van het UBO-register (Ultimate 

Beneficial Owners) t.a.v. rechtspersonen. 

De Cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende 

preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen 

worden in rekening gebracht. 

Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie is Mter Van Eenoo ook onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die 

ertoe kan leiden dat hij bijkomende informatie moet opvragen. 

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt zelf als natuurlijke persoon en verplicht cliënten die werken 

onder de vorm van een rechtspersoon of andere juridische constructie om Mter Van Eenoo mee te delen wie de 

uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is.  

De cliënt verbindt zich ertoe om Mtr Van Eenoo te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan 

beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door de Mtr Van Eenoo gevraagde informatie op eerste verzoek te 

bezorgen.  

Indien de cliënt de verwachte informatie niet meedeelt binnen een termijn, die behoudens uitzonderlijke 

omstandigheden, niet meer dan twee weken mag bedragen, nadat deze werd opgevraagd, zal Mtr Van Eenoo de 

zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere 

tussenkomst moeten beëindigen.   

Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving Mtr Van Eenoo in bepaalde omstandigheden om mogelijke 

vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan 

de Stafhouder van zijn balie.  

Het is de Stafhouder die de beslissing zal nemen of hij/zij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel 

voor Financiële Informatieverwerking.  

Mtr Van Eenoo is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw 

wordt gedaan. 

Deze verplichtingen doen geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en Mtr Van Eenoo 

blijft kenmerken. 

Als u in dit verband vragen hebt, aarzel niet om Mter Van Eenoo te contacteren. 
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8. Vragen en klachten
We streven ernaar om onze cliënten de best mogelijke dienstverlening te geven.

Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening of er vragen over hebben, dan kunt u ons contacteren op 

de hierboven vermelde contactgegevens.

© 2022 Dominique Van Eenoo (www.v1o.law). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag 
worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Dominique Van Eenoo. Alle toepasselijke 
intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. 
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