Copyright
Brigitte Lievens BV is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van deze website, het design en
de inhoud daarvan. Tenzij voor het louter consulteren van deze website is elke reproductie van deze
website, van een beeld of tekstfragment, onder welke vorm dan ook, verboden.
Het leggen van een link naar deze website is enkel toegestaan mits voorafgaande schriftelijke
toestemming. Voor contactgegevens: zie “Contact”.

Disclaimer
Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over Advocatenkantoor
Brigitte Lievens te Aalst.
Bezoekers van de website en lezers kunnen geen rechten ontlenen aan de op de website vermelde
informatie. Alle opgenomen informatie is louter informatief en kan niet beschouwd worden als
juridisch advies. Wie juridisch/fiscaal advies wenst te bekomen van Advocatenkantoor Brigitte Lievens
dient via de contactgegevens contact te nemen ter bespreking van uw casus en toelichting over
werkwijze en tarificatie.
Bestanden die via het internet worden gedownload, kunnen virussen bevatten. Advocatenkantoor
Brigitte Lievens sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ten gevolge van het bezoeken of
downloaden van haar website zou ontstaan.
Door deze website te bezoeken of te downloaden, aanvaardt u dat deze website en de inhoud ervan
enkel beheerst worden door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden
geïnterpreteerd. Eventuele geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website zullen voor
de bevoegde rechtbank beslecht worden, indien geen minnelijke regeling kan getroffen worden.
Sinds 2 februari 2004 is het preventieve luik van de anti-witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme) van toepassing op de advocaten, wanneer zij hun cliënten bijstaan bij de
voorbereiding of uitvoering van bepaalde in de wet omschreven verrichtingen, of wanneer zij in het
kader daarvan in naam of voor rekening van hun cliënten optreden (www.ctif-cfi.be).
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