INE SMOLDERS - RINO MARIMAN - K ATRIEN VAN DEN BULCKE
ADVOCATEN - VENNOTEN *

Mter. Ine Smolders is advocaat aan de balies van Gent (hoofdkantoor) en Brugge (bijkantoor).
Rino Mariman en Katrien Van Den Bulcke zijn advocaten aan de balie van Gent.
Zij oefenen hun beroep als advocaat uit als vennoten van SMV C.V.B.A., een associatie in de
zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende
samenwerkingsverbanden tussen advocaten.
De maatschappelijke zetel van SMV C.V.B.A. is gevestigd te 9990 Maldegem, Westeindestraat
34. Het ondernemingsnummer van SMV C.V.B.A. is 0635.502.725. Het BTW-nummer is
BE0635.502.725.
De beroepsaansprakelijkheid van SMV C.V.B.A. is verzekerd voor een bedrag van 1.250.000 EUR
per advocaat per schadegeval via een collectieve polis afgesloten door de Gentse Balie bij
de NV Amlin Corporate Insurance met zetel te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9.
De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en
uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.
Deze polis dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de advocaten, zowel de contractuele
als de buitencontractuele en dit ten aanzien van derden. In deze basispolis zijn ook verzekerd:
de voorlopige bewindvoerder, de voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, de curator,
de schuldbemiddelaar,...
De schade die voortvloeit uit een handeling van een advocaat van Rechtuit Advocaten als
conventioneel vereffenaar of uitvoerder van nalatenschappen, evenals de aansprakelijkheid van
faillissementscuratoren, vereffenaars of uitvoerders van gerechtelijke mandaten, is verzekerd via
afzonderlijke verzekeringspolissen door de betrokken advocaat afgesloten.
Bij extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid bedraagt het maximumbedrag per schadegeval:
- Voor lichamelijke schade: 6.200.000 EUR
- Voor stoffelijke of onstoffelijke schade: 620.000 EUR
SMV C.V.B.A. en de afzonderlijke advocaten van Rechtuit Advocaten beperken hun
aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van
een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij elke
aansprakelijkheid af. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn de advocaten van
Rechtuit Advocaten, noch SMV C.V.B.A. aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden
op wie zij beroep doen.

rechtuitadvocaten.be
Westeindestraat 34 9990 Maldegem
T. 050 70 60 27
F. 050 75 02 12
contact@rechtuitadvocaten.be
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