WETTELIJKE INFORMATIE
ADVOCAAT MAARTEN WILLAERT
Mter. Maarten Willaert, geboren te Torhout op 30 oktober 1981, is advocaat in België, en is sinds 1 oktober 2004 ingeschreven aan de balie van
West-Vlaanderen, welke ressorteert onder de Orde van Vlaamse Balies.
Het hoofdkantoor van Mter. Willaert is gevestigd te België, 8210 Zedelgem,
Burg. J. Lievensstraat 12.
Het tweede kantoor van Mter. Willaert is gevestigd te België, 8820 Torhout,
August Vermeylenlaan 18.
Mter. Willaert baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.
Mter. Willaert behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de
Universiteit te Gent op 8 juli 2004, met onderscheiding.
Het ondernemingsnummer van Mter. Willaert is 0812.478.928.
Mter. Willaert is in eerste orde verzekerd door de collectieve polis van de Orde van Vlaamse Balies bij de verzekeringsmaatschappij Amlin Insurance SE, waarvan de administratieve afwikkeling wordt waargenomen door de
verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297 te 2140 Antwerpen.
Mter. Willaert is in eerste orde verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000,00 euro1
per schadegeval.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mter. Willaert verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder
voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.
De cliënt kan vragen om specifiek voor zijn zaak een hogere verzekering af te sluiten, mits het betalen van een bijkomende premie, die ten laste valt van de cliënt2.
Wanneer de cliënt geen hogere verzekering vraagt in toepassing van hetgeen zopas is gezegd, aanvaardt de cliënt
dat de vergoeding van de schade die hij zou lijden ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt
tot de bedragen waarvoor de advocaat in eerste orde is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval
van opzet of grove fout van de advocaat.

1. De advocaat vermeldt zo nodig de risico’s en uitzonderingen die specifiek voor de zaak van belang zijn.
2. Indien de cliënt wenst dat de advocaat een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af.

