
A. GEBRUIK VAN DE WEBSITE 
 
WILLAN ADVOCATEN BVBA besteedt veel aandacht en zorg aan haar website, en streeft ernaar dat alle informatie 
zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.  
 
Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt 
weergegeven. 
 
Als de informatie die u vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal WILLAN ADVOCATEN BVBA al het 
mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten.  
 
Als u onjuistheden vaststelt, kan u met ons contact opnemen. Gebruik daarvoor ons contactformulier.  
 
Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen twee 
werkdagen.  
 
WILLAN ADVOCATEN BVBA spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te 
voorkomen.  
 
B. ALGEMEEN KARAKTER 
 
Alle informatie op de website van WILLAN ADVOCATEN BVBA waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, 
tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald.  
 
De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit.  U mag deze 
informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.  
 
Om een specifiek of persoonlijk juridisch advies te verkrijgen, moet u altijd met ons contact nemen. 
 
WILLAN ADVOCATEN BVBA kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door 
welkdanige tekortkoming ook. 
 
C. HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN 
 
Deze site bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden beheerd.  
 
WILLAN ADVOCATEN BVBA kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en 
over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. 
 
D. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
WILLAN ADVOCATEN BVBA hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.  
 
Ingevolge de invoering van de regels inzake GDPR verzekert WILLAN ADVOCATEN BVBA dat alle gegevens van 
haar klanten conform voormelde regelgeving bewaard en gebruikt worden. 
 
Alle klantenbestanden, alle lopende én afgesloten dossiers zijn enkel en alleen toegankelijk voor de beide vennoten 
van WILLAN ADVOCATEN BVBA.  Deze vennoten zijn advocaat, ingeschreven aan de Brugse Balie, en vallen 
tevens onder de regels van het beroepsgeheim voor advocaten. 
 
Op geen enkele wijze zijn voormelde of andere gegevens toegankelijk en/of beschikbaar voor derden, andere dan 
beide vennoten van WILLAN ADVOCATEN BVBA. 
 
De door WILLAN ADVOCATEN BVBA gebruikte software en digitale dragers zijn voldoende beveiligd (o.a. met 
paswoorden) zodat het niet mogelijk is dat gegevens door onbevoegde derden zouden kunnen gelezen en/of 
gekopieerd worden. 
 
WILLAN ADVOCATEN BVBA handelt dan ook volgens de huidige regels inzake privacy. 


