
DISCLAIMER 
 
Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners Bvba 
 
Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom 
van Bvba Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners, Naamsesteenweg 228 te 3001 Heverlee. 
Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. 
Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo's, software,...) van deze 
site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen 
of mee te delen aan het publiek. 
Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere 
elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven 
toestemming van Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners, behalve in de eventuele gevallen 
waarin zo'n toestemming niet wordt vereist. 
 
 
PRIVACYBELEID 
 
Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners respecteert de privacy van de bezoekers van zijn 
website. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, ook door eventuele derden die 
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag. Hij gebruikt uw gegevens 
uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek om informatie. 
U hebt het recht om de informatie die hij van u heeft ontvangen op te vragen. Eventueel kan 
de informatie, op uw verzoek, gecorrigeerd worden. Voor meer informatie over het 
privacybeleid: 
 
foxlaw@advokatenkantoordevos.be 
 
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 
 
Door deze website te bezoeken aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met 
inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en 
overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken 
zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden 
rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan. 
 
ADVOCAAT-CLIËNT RELATIE 
 
U kan Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners contacteren via de rubriek 'Contact' op deze 
website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat dergelijke 
contactname niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van zijn kantoor. 
Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners aanvaarden cliënten enkel na daarover expliciete 
afspraken te hebben gemaakt en op basis van hun algemene voorwaarden. 
 


