
                                                         WETTELIJKE INFORMATIE  

 

1. ‘VERHAMME & Partners Advocaten’  

 

Mr. Patrick VERHAMME (ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met 

ondernemingsnummer 0820.224.080 – patrick.verhamme@verhamme-partners.be) baat zijn kantoor 

uit onder de benaming ‘‘VERHAMME & Partners Advocaten’ ’.  

Het kantoor is gevestigd te 8870 IZEGEM, Kasteelstraat 24 (tel: 051/31.40.89, fax: 051/32.00.73,  

e-mail: advocaten@verhamme-partners.be).  

 

Mr. Floor SAMYN (KBO 0816.682.590 – floor.samyn@verhamme-partners.be) oefent het beroep van 

advocaat uit als zelfstandig medewerkster bij ‘VERHAMME & Partners Advocaten’ .  

 

Mr. Mathieu ALBERS (KBO 0534.949.852 – mathieu.albers@verhamme-partners.be) oefent het 

beroep van advocaat uit als stagiair bij ‘VERHAMME & Partners Advocaten’ .  

 

Alle advocaten werkzaam bij ‘VERHAMME & Partners Advocaten’  zijn advocaat in België en zijn 

ingeschreven bij de Orde van Advocaten van Kortrijk. 

 

2. Verzekering beroepsaansprakelijkheid  

 

Alle advocaten werkzaam bij ‘VERHAMME & Partners Advocaten’  zijn via de Orde van Advocaten bij 

de Balie van Kortrijk verzekerd in beroepsaansprakelijkheid in eerste rang bij hoofdverzekeraar 

(aandeel 70%) N.V. AMLIN EUROPE, met zetel te Nederland, 1181LD Amstelveen, Van Heuven 

Goedhartlaan 939, met ondernemingsnummer 0416.056.358 en met vestigingseenheid te 1210 

BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9. (Nummer vestigingseenheid: 2.012.107.226) 

 

De mede-verzekeraars zijn  

- Aandeel 25%: Zurich Insurance Public Limited Company, met vestigingseenheid te 1000 

Brussel, Lloyd Georgelaan 7, met ondernemingsnummer 0882.245.682 

- Aandeel 5%: KBC Verzekeringen NV, met zetel te 3000 Leuven, Professor R. Van 

Overstraetenplein 2, met ondernemingsnummer 0403.552.563 

 

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten werkzaam bij ‘VERHAMME & Partners Advocaten’  is 

beperkt tot het verzekerde bedrag van 1.250.000,00 € per schadegeval.  

 

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van ‘VERHAMME & Partners Advocaten’  

verzekert verleent dekking in de hele wereld, uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika en 

Canada. 

 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonvestigingps.html?vestigingsnummer=2012107226


In tweede rang is de beroepsaansprakelijkheid van de advocaten werkzaam bij ‘VERHAMME & 

Partners Advocaten’  verzekerd door de verzekeringsmaatschappijen  

- AG Insurance NV, met zetel te 1000 BRUSSEL, E. Jacqmainlaan 53, met 

ondernemingsnummer 0404.494.849 

- Zurich Insurance Public Limited Company, met vestigingseenheid te 1000 BRUSSEL, Lloyd 

Georgelaan 7, met ondernemingsnummer 0882.245.682 

 

Het verzekerde bedrag is 2.500.000,00 € per geval aanvullend en na uitputting van de dekking van 

eerste rang.  

 

De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten van 

Amerika en Canada.  

 

3. Dienstverlening  

 

U kan bij de advocaten van ‘VERHAMME & Partners Advocaten’  terecht voor ondermeer volgende 

diensten: adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij 

procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, het opstellen van juridische documenten... 

 

De algemene voorwaarden en bepalingen die ‘VERHAMME & Partners Advocaten’  hanteren kan u 

raadplegen op de website ‘www.verhamme-partners.be’.  

 

De overeenkomst die u met één van de advocaten van ‘VERHAMME & Partners Advocaten’  

aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de 

Vrederechter te Izegem of de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.  

 

4. Voor informatie of bij klachten  

 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Patrick 

VERHAMME of Mr. Floor SAMYN als volgt bereiken: Kasteelstraat 24, 8870 IZEGEM, tel: 

051/31.40.89, fax: 051/32.00.73, patrick.verhamme@verhamme-partners.be of 

floor.samyn@verhamme-partners.be 

 

5. Deontologische regels  

 

De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op volgende websites:  

www.advocaat.be 

www.baliekortrijk.be 

 

 



6. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen  

 

De advocaten van ‘VERHAMME & Partners Advocaten’ maken, in het kader van hun 

beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire 

partnerschappen. 

 

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting  

 

Discussies met uw raadsman kunnen desgevallend beslecht worden bij middel van buitengerechtelijke 

geschillenbeslechting.  

 

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling 

bij het secretariaat van de Orde van Advocaten te Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.  

 


