
PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING DUBOIS ADVOCATEN 
 
Kantoor 
 
Dubois Advocaten is de handelsbenaming van Mr. Bernard Dubois die zijn activiteiten uitoefent te 9000 
Gent, Rabotstraat 94, KBO nr. 0839.011.594 en BTW nr. BE0839.011.594 (hierna Dubois Advocaten). 
Mr. Dubois oefent tevens zijn activiteiten uit te 1050 Brussel, Louisalaan 65/11. 
 
Contactgegevens 
 
Dubois Advocaten 
Rabotstraat 94  Louizalaan 65/11 
9000 Gent  1050 Brussel 
Tel: +32 (0) 9 252 55 73 
 +32 (0) 2 535 79 65 
www.dubois-advocaten.be 
info@dubois-advocaten.be 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
 
De beveiliging van uw persoonsgegevens is van groot belang voor Dubois Advocaten. Er worden dan 
ook preventieve maatregelen genomen die misbruik of verlies van uw gegevens dienen te voorkomen. 
Uw persoonsgegevens worden door Dubois Advocaten met grootste zorg verwerkt, rekening houdend 
met de proportionaliteit en finaliteit van de verwerking en met het principe van vertrouwelijkheid als 
voornaamste toetssteen. Indien u meent dat uw persoonsgegevens desondanks niet afdoende beveiligd 
worden of indien er een vermoeden van misbruik is, vragen wij u om onmiddellijk contact op te nemen 
teneinde dit te melden. U kan ons kantoor contacteren op +32 (0) 9 252 55 73 of +32 (0) 2 535 79 65  
of via info@dubois-advocaten.be 
 
Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming 
 
Mr. Bernard Dubois 
Rabotstraat 94  Louizalaan 65/11 
9000 Gent  1050 Brussel 
Tel: +32 (0) 9 252 55 73 
 +32 (0) 2 535 79 65 
info@dubois-advocaten.be 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
 
Dubois Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de opdracht die met u werd 
afgesloten (adviesverlening, bijstand in het kader van een juridische procedure, enz.) en ingevolge de 
wettelijke en deontologische verplichtingen die op ons als advocaten rusten, zoals bijvoorbeeld de 
antiwitwaswetgeving (zie afzonderlijke pagina op deze website). Het betreft in het bijzonder de volgende 
gegevens: (i) Voor- en achternaam, (ii) Geboortedatum, (iii) Geboorteplaats, (iv) Geslacht), (v) 
Adresgegevens (domicilie of maatschappelijk zetel/vestigingseenheid), (vi) Telefoon- en of faxnummer, 
(vii) E-mailadres, (viii) Website, (ix) Bankrekeningnummer (IBAN/BIC) en gegevens van uw bancaire 
instelling(en) en (x) eventuele andere financiële gegevens. De verwerking van deze gegevens gebeurt 
door Mr. Dubois zelf of door een van zijn medewerkers of enige andere advocaat werkzaam binnen 
Dubois Advocaten. Er is geen sprake van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
De verwerkte persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Zij worden slechts met derden 
gedeeld indien dit strikt noodzakelijk is in het kader van de opdracht die met u werd afgesloten en 
ingevolge de wettelijke en deontologische verplichtingen die op ons als advocaten rusten. 
 
Verwerking van bijzondere en gevoelige persoonsgegevens  
 
Afhankelijk van de aard van het dossier en uitsluitend indien de opdracht die met u werd afgesloten dit 
vereist, kan Dubois Advocaten tevens de volgende bijzondere en gevoelige persoonsgegevens 
verwerken: (i) Juridische informatie (cf. strafblad, gerechtelijke antecedenten), (ii) Informatie inzake 



lidmaatschap van een vakbond, (iii) Informatie inzake lidmaatschap van een politieke partij of vereniging 
en (iv) Gegevens van minderjarigen. 
 
Bewaartermijn 
 
De gegevens die door Dubois Advocaten worden verwerkt in het kader van de opdracht die met u werd 
afgesloten en ingevolge de wettelijke en deontologische verplichtingen die op ons als advocaten rusten, 
worden bewaard gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van beëindiging 
van de samenwerking en dit m.o.o. archivering en eventuele latere aansprakelijkheidsvorderingen. De 
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Na het verstrijken van 
voormelde termijn van 5 jaar, worden deze gegevens vernietigd. 
 
Cookiepolicy 
 
De website www.dubois-advocaten.be maakt gebruik van eigen cookies die wij in eigen naam beheren 
(eigenpartijcookies) alsook cookies die door derden worden beheerd of geplaatst (derdepartijcookies). 
Dubois Advocaten informeert u in dit cookiebeleid over het gebruik en het doel van deze cookies. 
 
Dubois Advocaten maakt als beheerder van deze website gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies 
zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer 
u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie 
wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u 
herkent tijdens uw bezoek aan onze website en op die manier uw gebruikservaring wordt verbeterd. 
 
Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies betreft. 
Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie. Deze cookies 
worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om 
informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan de website. Deze data stelt de website in 
staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, 
bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere 
levensduur die wordt bepaald door de website. 
 
Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient dit cookiebeleid in samenhang te worden 
gelezen met onze privacy policy die u ook kan raadplegen op deze website. De verwerking van 
persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, 
alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Er bestaan verschillende soorten cookies, onderscheiden naargelang de functionaliteit, herkomst, en/of 
de bewaartermijn.  
 
Dubois Advocaten maakt hoofdzakelijk gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies om de website 
optimaal te laten functioneren en zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging 
van de website. Hierdoor wordt de gebruikerservaring van de bezoekers verbeterd. Deze cookies 
worden zonder toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van de 
Dubois Advocaten. 
 
Bovendien behoudt Dubois Advocaten zich het recht voor om niet-functionele cookies te gebruiken die 
kunnen worden geplaatst voor statistische of commerciële doeleinden. Dubois Advocaten gebruikt 
cookies voor analytische doeleinden waardoor het bezoek aan de website kan worden gemeten. Deze 
cookies geven weer hoe de website wordt gebruikt. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde 
pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze website, enz. Er worden statistische 
analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische 
resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten 
verbeteren. We gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten 
of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens 
doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.  
 



Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken 
en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik worden gemaakt. 
 
Hieronder vindt u een lijst terug van alle cookies die op deze website worden gebruikt. 
 
Naam cookie: _ga 
Soort cookie: Analytics 
Geplaatst door: Google Analytics 
Maximale bewaartermijn: 2 jaar 
Functie: Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om 
bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor 
het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig 
gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 
 
Naam cookie: _gid 
Soort cookie: Analytics 
Geplaatst door: Google Analytics 
Maximale bewaartermijn: 1 dag 
Functie: Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie 
op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport 
over hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron 
waar ze vandaan komen en de pagina's bezocht in een anonieme vorm. 
 
Naam cookie: _gat_gtag_UA_163341592_1 
Soort cookie: Analytics 
Geplaatst door: Google Analytics 
Maximale bewaartermijn: 1 minuut 
Functie: Google gebruikt deze cookie om gebruikers te onderscheiden. 
 
Naam cookie: viewed_cookie_policy 
Soort cookie: Noodzakelijk 
Geplaatst door: GDPR Cookie Consent plugin 
Maximale bewaartermijn: 11 maanden 
Functie: De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te 
slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen 
persoonlijke gegevens opgeslagen. 
 
Naam cookie: cookielawinfo-checkbox-necessary 
Soort cookie: Noodzakelijk 
Geplaatst door: GDPR Cookie Consent plugin 
Maximale bewaartermijn: 11 maanden 
Functie: Deze cookie is ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookies worden gebruikt om 
de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Noodzakelijk". 
 
Naam cookie: cookielawinfo-checkbox-non-necessary 
Soort cookie: Noodzakelijk 
Geplaatst door: GDPR Cookie Consent plugin 
Maximale bewaartermijn: 11 maanden 
Functie: Deze cookie is ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookies worden gebruikt om 
de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Niet noodzakelijk". 
 
Naam cookie: test_cookie 
Soort cookie: Noodzakelijk 
Geplaatst door: GDPR Cookie Consent plugin 
Maximale bewaartermijn: 11 maanden 
Functie: Deze cookie is ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. Het doel van de cookie is om te 
bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 
 
Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u 
toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via 



uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze 
in de toekomst niet meer te aanvaarden.  
Via de onderstaande links vindt u alle noodzakelijke uitleg over hoe u dit moet doen. 

Firefox Chrome Safari Internet Explorer 

Firefox (mobiel) Chrome (mobiel) Safari (mobiel) Microsoft Edge 

 
Indien u www.dubois-advocaten.be toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te 
gebruiken, dan kan u deze instelling te allen tijde wijzigen en worden de reeds geïnstalleerde cookies 
verwijderd. Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet 
optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik worden gemaakt. 
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons cookiebeleid, kan u contact opnemen via 
e-mail naar info@dubois-advocaten.be of per post naar Dubois Advocaten, Rabotstraat 94, 9000 Gent. 
 
Uw rechten als bezoeker van www.dubois-advocaten.be 
 
U beschikt als bezoeker van de website over het recht om volgende verzoeken te richten aan Mr. 
Dubois: (i) Verzoek om informatie inzake de identiteit van de ontvangers of categorieën van ontvangers 
van de persoonsgegevens, in de mate dat deze ook effectief bestaan, (ii) Verzoek tot raadpleging, 
rechtzetting of schrappen van uw persoonsgegevens m.i.v. het ontvangen van een kopie van de door 
het kantoor verwerkte persoonsgegevens (behoudens indien dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of 
buitensporig zou zijn), (iii) Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Dergelijk verzoek wordt schriftelijk gericht aan Dubois Advocaten. Uw verzoek wordt binnen een korte 
termijn en uiterlijk binnen de maand behandeld. Daarnaast staat het u steeds vrij om een klacht in te 
dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via contact@apd-
gba.be). 


