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Ons advocatenkantoor hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  
Advocaat Deuss doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met 

uw persoonsgegevens.  
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we 

verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

Wij houden ons in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

▪ uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt; 
▪ enkel de persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor 

ze worden verwerkt; 
▪ vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 
▪ passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht 

persoonsgegevens verwerken;  
▪ geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  
▪ op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 
 

Advocaat Deuss is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 

deze privacyverklaring.  
Indien u na het doornemen van de privacyverklaring vragen heeft of precies wilt weten welke 

gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons. 

 

1. Doel, gegevens en bewaartermijn  
Uw persoonsgegeven worden door Advocatenkantoor Deuss verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden en rechtsgronden en dit voor volgende duurtijd:  

  
DOEL RECHTSGROND BEWAARTERMIJN 

Juridische 
dienstverlening: het 

verlenen van juridische 
diensten aan cliënten 

De verdediging en 
bijstand in rechte van 

cliënten, het opstellen 
van juridische akten 

Contract  Vanaf beëindiging 
contract, bewaring 

gedurende de 
verjaringstermijn 

en/of 
verjaringstermijnen 

relevant voor 

juridische actie 

Naleving van wetgeving 

en reglementering van 

toepassing op de 
advocatuur: 

verplichtingen in het kader 
van de witwaspreventie- 

en anti-fraudewetgeving, 

Vervullen van specifieke 

wettelijke verplichtingen  

 Legal obligation  Vanaf beëindiging 

contract, bewaring 

gedurende de 
verjaringstermijn 

en/of 
verjaringstermijnen 

relevant voor 



uitvoering van een 

gerechtelijk of 
administratief bevel of 

naleving van de 

reglementering van de 
Orde van Vlaamse of 

Franstalige Balies  

juridische actie 

 

Bedrijfswebsite: 
bedrijfswebsite die kan 

bezocht worden door 
cliënten, prospecten en 

allerhande derden 

Cliënten en prospecten 
informeren  

Legitimate interests  Vanaf beëindiging 
contract, bewaring 

gedurende de 
verjaringstermijn 

en/of 
verjaringstermijnen 

relevant voor 

juridische actie 

Cliënt intake, opstart 

dossier en 

dossierbehandeling: 
opstart van een 

cliëntendossier en de 
behandeling ervan conform 

de instructies van de cliënt  

Leveren van de diensten 

aan de cliënt  

Contract  Vanaf beëindiging 

contract, bewaring 

gedurende de 
verjaringstermijn 

en/of 
verjaringstermijnen 

relevant voor 
juridische actie 

Klantenafspraak: 

registratie van 
klantenafspraken op papier 

of op computer  

Beheer van de 

beschikbaarheid/kalender 

Contract  Vanaf beëindiging 

contract, bewaring 
gedurende de 

verjaringstermijn 

en/of 
verjaringstermijnen 

relevant voor 
juridische actie 

Klanten facturatie en 

boekhouding: berekening 
van het verschuldigde 

ereloon of vergoeding, 
verzorgen van facturatie 

en verkrijgen van betaling  

Zorgen voor correcte 

betaling  

Contract  Vanaf beëindiging 

contract, bewaring 
gedurende de 

verjaringstermijn 
en/of 

verjaringstermijnen 

relevant voor 
juridische actie 

Verplichte anti fraude 

maatregelen: anti fraude 
informatie opgelegd door 

de wet  

Zorgen voor conformiteit 

met anti fraude 
regelgeving  

Legal obligation Vanaf beëindiging 

contract, bewaring 
gedurende de 

verjaringstermijn 
en/of 

verjaringstermijnen 
relevant voor 

juridische actie 

 

2. Beveiliging  
 

Aangezien beveiliging van persoonsgegevens van groot belang is, nemen wij passende 
beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te 

beperken. We zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, 

dat de toegang tot gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 
gecontroleerd worden.  

 

3. Verstrekking aan derden  
 



Advocatenkantoor Deuss verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien 

dit nodig is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de uitvoering van 
hierboven omschreven doeleinden.  

Wij geven nooit persoonsgegeven door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.  

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 

waarborgen.  
Daarnaast zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijke 

verplicht of toegestaan is. Toch kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier 
toestemming voor geeft. U heeft steeds en op elk moment het recht deze toestemming in te trekken.  

 

4. Wijzigingen in deze privacyverklaring 

 
Advocatenkantoor Deuss behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen 

in deze privacyverklaring. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden zoals 
bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website van advocatenkantoor Deuss, 

nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen 
en ze te aanvaarden. 

 

5. Toegang tot informatie en rechtzetting  
 

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om inzage te 

vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan deze persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig 
laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om je 

persoonsgegevens te wissen. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

In beide gevallen kunnen wij u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoord kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken.  

Elke aanvraag dient u via mail te doen naar advocaat@deuss.be of schriftelijk naar Rode Kruislaan 

142 A, 3740 Bilzen-Spouwen.  
 

6. Een klacht indienen  
 

Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met de verwerking van uw 

persoonsgegevens en/of heeft u een klacht? Dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ons 
via mail naar advocaat@deuss.be of schriftelijk naar Rode Kruislaan 142 A, 3740 Bilzen-Spouwen.  

U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

7. Contactinformatie  
 

Advocatenkantoor Deuss BV 
Rode Kruislaan 142 A 

3740 Bilzen-Spouwen 
 

Website: https://www.deuss.be/  

E-mail: info@deuss.be  
Telefoonnummer: +32 (0)12 45 39 79 
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