
DISCLAIMER 
 
Deze website (www.dubois-advocaten.be) werd geregistreerd door en is eigendom van Mr. Bernard 
Dubois. 
 
Contactgegevens: 
 
Dubois Advocaten 
Rabotstraat 94 
9000 Gent 
+32 (0) 9 252 55 73 
E-mail: info@dubois-advocaten.be 
BTW nr. BE0839.011.594 
 
De bezoeker van de website www.dubois-advocaten verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de 
hiernavolgende voorwaarden. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
De intellectuele rechten die rusten op de website www.dubois-advocaten.be behoren toe aan Mr. 
Bernard Dubois, aan diens rechtsopvolgers of aan rechthebbende derden. Het intellectuele 
eigendomsrecht heeft zowel betrekking op de website in haar geheel (m.i.v. de domeinnaam) als op 
onder meer (doch niet uitsluitend) die hierop voorkomende merken, logo’s, tekeningen en/of modellen, 
data, teksten, foto’s, enz. 
 
Beperking van aansprakelijkheid 
De informatie die wordt verstrekt op de website www.dubois-advocaten.be is van algemene aard en 
heeft tot doel de bezoeker in het algemeen te informeren. De verstrekte informatie is geenszins 
aangepast aan de persoonlijke omstandigheden van de bezoeker en kan bijgevolg niet worden 
beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies dat van toepassing is op de specifieke 
situatie van de bezoeker. 
 
Ondanks doorgedreven controle op de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie garandeert 
Dubois Advocaten niet dat deze informatie geheel vrij van enige onjuistheden zou zijn. Mocht een 
bezoeker onjuistheden ontdekken, dan zal de bezoeker Dubois Advocaten hiervan op de hoogte willen 
brengen. Dubois Advocaten verbindt er zich toe om in dat geval de foutief verstrekte informatie te zullen 
verwijderen of recht te zetten en dit binnen een redelijke termijn. Eventuele schade (zowel direct als 
indirect) die het gevolg is van onjuistheden in de verstrekte informatie, van het slecht functioneren van 
de website of die werd opgelopen door het gebruiken van hyperlinks die voorkomen op de website 
www.dubois-advocaten.be of op enige andere wijze, zal evenwel nooit kunnen leiden tot de 
aansprakelijkheid van Dubois Advocaten. Hyperlinks naar andere websites die voorkomen op de 
website www.dubois-advocaten.be impliceren geen goedkeuring door Dubois Advocaten van de inhoud 
van de achterliggende websites. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
Het Belgisch recht is van toepassing op de website www.dubois-advocaten.be. Ieder geschil met 
betrekking tot deze website behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van 
het gerechtelijk arrondissement Gent. 
 
Privacybeleid 
Door het gebruik van de website www.dubois-advocaten.be verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk 
akkoord met de volledige inhoud van het privacybeleid van Dubois Advocaten zoals opgenomen op 
deze website onder de titel “Privacybeleid”. 


