
Privacyverklaring 

 

A. Verantwoordelijke voor de verwerking 

 

B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS is de verantwoordelijke voor de verwerking in 

de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993).  De wettelijke informatie met 

betrekking tot het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS vindt U 

hier. 

 

B. Het verwerken van gegevens 

 

In de huidige privacyverklaring wordt onder “gegevens” verstaan alle informatie die U aan 

advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS verstrekt.   

 

B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS verwerkt de volgende categorieën van 

gegevens. 

 

a. De gegevens die worden verzameld via de website van B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN 

AERDE & PARTNERS.  Deze gegevens omvatten uitsluitend de naam, voornaam, het 

telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene.   

 

Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie a” genoemd. 

 

b. De gegevens die B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS verzamelt of verwerkt 

in het kader van haar juridische dienstverlening. 

 

Deze gegevens bevatten alle gegevens betreffende de adviesaanvraag of het onderwerp van 

een geschil of procedure.  Deze gegevens omvatten zowel identiteitsgegevens (waaronder 

naam, voornaam, adres, beroep, geboorteplaats- en datum, contactgegevens, burgerlijke 

staat, rijksregisternummer, ondernemingsnummer en BTW-nummer), als gevoelige 

persoonsgegevens (persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke 

opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van 

een vakvereniging blijken, alsook de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele 

leven en de gezondheid betreffen, alsook persoonsgegevens inzake geschillen voorgelegd 

aan hoven en rechtbanken alsook aan administratieve gerechten, inzake verdenkingen, 

vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot misdrijven, of inzake administratieve 

sancties of veiligheidsmaatregelen) 

 

Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie b” genoemd. 

http://vanaerde.vweb.be/data/files/wettelijkeinformatiewebsite.pdf


 

Deze gegevens worden als volgt verzameld: 

 

- De gegevens van categorie a worden uitsluitend rechtstreeks verzameld via de website van 

B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS, middels het daartoe bestemde 

contactformulier. 

 

- De gegevens van categorie b worden verzameld bij betrokkenen, maar kunnen eveneens 

worden meegedeeld door derden (andere advocaten, andere bij een geschil betrokken 

partijen, openbare overheden en ministeriële ambtenaren), en dit zowel op verzoek van 

B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS, als op initiatief van deze derden. 

 

Door het invullen van de gegevens op het contactformulier of het afsluiten van een overeenkomst met 

B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS geven zowel de betrokkene, als, in voorkomend 

geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) hun ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van 

de verstrekte gegevens voor de in huidige privacyverklaring omschreven doeleinden (zie de afdeling D 

“Doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt” van het hoofdstuk “privacyverklaring”) en 

erkennen zowel de betrokkene als, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) dat hij 

deze privacyverklaring heeft gelezen, de inhoud van deze privacyverklaring heeft begrepen en deze 

privacyverklaring heeft aanvaard. 

 

C. Cookies 

 

B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS maakt voor het verzamelen van gegevens geen 

gebruik van zogenaamde “cookies”. 

 

“Cookies” zijn tekstbestanden die op de harde schrijf van de bezoeker van de website worden 

geplaatst.   Middels deze tekstbestanden kunnen inlichtingen betreffende de bezochte pagina's, de 

voorkeur inzake de talen, enz…, op de cookie worden bewaard en bij elk bezoek van de betrokkene 

worden teruggestuurd naar de beheerder van de website.  

 

De meeste browsers laten toe om cookies te weigeren.  Meer uitleg over het blokkeren en weigeren 

van cookies vindt U in de helpfunctie die U bij de meeste browsers kan terugvinden op de taakbalk.  

Het weigeren van “cookies” heeft in beginsel geen invloed op de toegankelijkheid van de website. 

 

D. Doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. 

 

De verzamelde gegevens zijn bestemd om te worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 



- De gegevens van categorie a zijn uitsluitend bestemd om B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN 

AERDE & PARTNERS toe te laten te antwoorden op het contactformulier dat de betrokkene 

heeft ingevuld en verzonden. 

 

- De gegevens van categorie b zijn bestemd om te worden verwerkt voor de administratie van 

B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS (het klantenbeheer en het 

dossierbeheer), voor de verdediging van de belangen van de cliënten, voor de vaststelling, de 

uitoefening of de verdediging van een recht in rechte en voor het vervullen door 

B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS van de op haar rustende wettelijke, 

reglementaire en deontologische verplichtingen (waaronder het voorkomen van 

belangenconflicten). 

 

De verwerking van de gevoelige persoonsgegevens van categorie b is toegestaan op grond 

van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993). 

 

De gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden. 

 

E. Het al dan niet verplichte karakter van het verstrekken van gegevens en de eventuele 

gevolgen van het niet-verstrekken van gegevens. 

 

Het verstrekken van gegevens is niet verplicht.    

 

Indien de gegevens van categorie a niet worden verstrekt, kan B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE 

& PARTNERS niet antwoorden op het contactformulier dat de betrokkene heeft ingevuld en 

verzonden. 

 

Indien de gegevens van categorie b niet worden verstrekt, kan B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE 

& PARTNERS deze gegevens niet aanwenden in het kader van de juridische dienstverlening.  Het 

verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot het weigeren of stopzetten van de 

juridische dienstverlening, tot een onjuist of onnauwkeurig advies, tot het verlies van een kans in het 

kader van een eis of een verweer en tot kosten, waaronder de gerechtskosten waartoe de betrokkene 

tegenover andere partijen kan worden veroordeeld. 

 

F. De ontvangers en categorieën ontvangers van de gegevens. 

 

De gegevens worden door B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS enkel verwerkt voor 

de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring.   

 

De gegevens die zijn verwerkt kunnen worden ontvangen door derden, ook buiten de Europese Unie.   



 

De gegevens die in het kader van de juridische dienstverlening niet aan derden worden meegedeeld, 

zijn enkel toegankelijk voor de bestuursorganen, de aangestelden en de medewerkers van 

B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS.  De toegang tot deze gegevens door de 

aangestelden en de medewerkers van B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS blijft 

beperkt tot hetgeen zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is 

voor de behoeften van de dienst.  B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS deelt deze 

gegevens niet mee aan derden, tenzij dit door of krachtens de wet wordt opgelegd. 

 

G. Recht op toegang en verbetering van de persoonsgegevens 

 

Eenieder is gerechtigd op toegang tot de hem betreffende gegevens en om alle onjuiste 

persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. 

 

Daartoe richt U een gedagtekend en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw 

identiteitskaart aan: 

 

B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS 

Rijselstraat 274  

8200 BRUGGE 

 

H. Toepasselijke wetgeving, wijzigingen aan het privacybeleid van B.V.o.v.v.B.V.B.A. 

CLIVE VAN AERDE & PARTNERS 

 

Hoger werd reeds aangegeven dat de verwerking van gegevens door B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN 

AERDE & PARTNERS is onderworpen aan de Belgische wetgeving, en meer bepaald aan de wet van 

8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993). 

 

Indien U vragen heeft in verband met de toepassing van deze wet kan U zich richten tot de Commissie 

voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, gevestigd te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 

35.  De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer houdt een openbaar 

register bij van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.   U kan dit openbaar 

register raadplegen.   U kan de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer en het openbaar register raadplegen op http://www.privacycommission.be/.  

 

De verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens is tevens onderworpen aan regelgeving 

van de Europese Unie. 

 

http://www.privacycommission.be/nl/static/pdf/wetgeving/wet_privacy_08_12_1992.pdf
http://www.privacycommission.be/nl/static/pdf/wetgeving/wet_privacy_08_12_1992.pdf
http://www.privacycommission.be/nl/static/pdf/wetgeving/wet_privacy_08_12_1992.pdf
http://www.privacycommission.be/
http://www.privacycommission.be/
http://www.privacycommission.be/


Zowel de Belgische als de Europese regelgeving is, zeker met betrekking tot de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, aan wijzigingen onderhevig.  

 

Ook de activiteiten en de doelstellingen van B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS zijn 

aan wijzigingen onderhevig. 

 

B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS behoudt zich bijgevolg het recht voor haar 

privacybeleid te wijzigen en aan te passen aan voormelde evoluties.  

 

De verwerking van gegevens die op heden zijn verzameld, is onderworpen aan het privacybeleid en 

aan de regelgeving die op het ogenblik van de verwerking van toepassing is. 

 

I. Vragen of opmerkingen in verband met het privacybeleid van B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE 

VAN AERDE & PARTNERS? 

 

U kan vrijblijvend contact opnemen met B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS door 

het sturen van een e-mail naar info@vanaerde.com .  

mailto:infoé@vanaerde.com

