
 
 

 

Wettelijke informatie voor de cliënt 

 

VVV Advocaten (hierna genoemd “het Kantoor”) is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van 
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), zijnde een associatie in de zin van 

het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende 
samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van 

advocaten. 

 
Het ondernemingsnummer van het Kantoor is 0475.799.846. 

 

De maatschappelijke zetel is gelegen in de Torhoutstraat 10 te 8610 Kortemark. Het hoofdkantoor is 

gelegen op hetzelfde adres in de Torhoutstraat 10 te 8610 Kortemark. De bijkantoren zijn gelegen in 

de Westmeetstraat 59 te 8680 Koekelare en de Ieperstraat 140 te 8560 Wevelgem-Moorsele. 

 

Mr. Toon Vancoillie, Mr. Pieter Viaene en Mr. Karen Verholleman oefenen het beroep van advocaat uit 

als advocaat-vennoot van het Kantoor. 

 

De overige advocaten werkzaam bij het Kantoor oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandig 

medewerker van het Kantoor. 

 

Alle advocaten van het Kantoor zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie van Veurne. 

Mr. Pieter Viaene is tevens ingeschreven aan de balie van Kortrijk. 

 

De advocaten van het Kantoor zijn actief in de rechtsdomeinen beschreven in de rubriek 

“rechtstakken” van de website van het kantoor. 

 

Als advocaten ingeschreven aan de balies van Veurne en Kortrijk zijn de advocaten van het Kantoor 

onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die u kan raadplegen op de 
website www.advocaat.be. 

 
De beroepsaansprakelijkheid van het Kantoor en haar advocaten is verzekerd bij Amlin Europe NV, 

Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, via een gezamenlijke polis onderschreven door de Orde van 

Vlaamse Balies. De polis verleent dekking voor de hele wereld, met uitzondering van eisen die tegen 

de verzekerde ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de 

VS of Canada. 

 

Onze algemene voorwaarden en tarieven zijn te consulteren op de website van het Kantoor, zijnde 

www.vvv-advocaten.be, dit onder de rubriek “voorwaarden”. 

 

Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft kan U de advocaten van 

het Kantoor bereiken: 

 Per post op het kantooradres in de Torhoutstraat 10 te 8610 Kortemark 

 Per e-mail op het e-mail adres onthaal@vvv-advocaten.be 

 Telefonisch op het nummer 051/56.97.99 
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