
	
	

WETTELIJKE BEPALINGEN 

 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Advocaat Gust Detienne oefent zijn praktijk uit in een burgerlijke vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
en in het register van rechtspersonen van Leuven onder het nummer 0670.565.255.  

Het BTW-nummer is BE0670.565.255.  

Het kantoor is gevestigd te Tervuursesteenweg 133/2, 3001 Leuven, België. 

 

2. BANKGEGEVENS 

Ereloonrekening:  

BANK VAN BREDA  

IBAN: BE16 6451 0214 4974 

BIC: JVBABE22	

Derdenrekening: 

 ING BANK 

 IBAN: BE75 6300 9507 8651 

 BIC: BBRUBEBB 

 

3. BEROEPSORDE 

Advocaat Gust Detienne is verbonden aan de Balie van Leuven en onderworpen aan de 
Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde. Deze reglementen 
kunnen geraadpleegd worden op volgende websites: http://www.advocaat.be en 
http://www.balieleuven.be. 

 

4. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

Advocaat Gust Detienne is voor zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Amlin Europe.  
Zijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de door hem onderschreven professionele 
verzekeringspolissen en binnen de grenzen van deze dekking. Meer informatie omtrent de 
verzekerde bedragen vindt u terug op http://www.balieleuven.be.  

 

 



	
	
5. IDENTIFICATIEPLICHT 

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme houdt sinds februari 2004 een identificatieplicht in, 
evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn als gevolg hiervan 
onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en dit identificatiebewijs te bewaren. 
Deze verplichting geldt zowel tegenover natuurlijke personen, rechtspersonen als 
vertegenwoordigers ervan. 

 

6. INFORMATIE EN KLACHTEN 

Voor verdere informatie of bij klachten kunt u gebruikmaken van de vermelde contactgegevens 
op www.gustdetienne.be of via het online klachtenformulier.  

 

7. GESCHILLEN 

Bij geschillen is enkel het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun 
eventuele geschillen minnelijk of via bemiddeling te regelen. De rechtbanken van Leuven zijn 
exclusief bevoegd in geval van betwisting, met die uitzondering dat advocaat Gust Detienne 
tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats 
of de zetel van de cliënt. 

 

 

 

http://www.gustdetienne.be/klachten.html

