
 

PRIVACYBELEID 
 

 

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de categorieën persoonsgegevens die wij 
verwerken, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken, met wie wij deze delen, 
alsook over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. 
 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens ? De BV LABRANCHE-WALRAVENS 
(hierna genoemd « LABRANCHE-WALRAVENS » of « de Studie »), met vennootschapszetel gevestigd 
aan de Terhulpsesteenweg 110 te 1000  BRUSSEL (België), is de verwerkingsverantwoordelijke van de 
persoonsgegevens. 

LABRANCHE-WALRAVENS heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de 
bescherming en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Zij heeft tevens een 
coördinator aangesteld, die uw vragen over gegevensbescherming beantwoordt, en via e-mail 
bereikt kan worden op het adres privacy@labranche.info. 
 
2. Welke persoonsgegevens verwerken wij ? Voor de klanten en leveranciers van de Studie: 
LABRANCHE-WALRAVENS verzamelt en verwerkt enkel gegevens die u haar persoonlijk verstrekt 
heeft, gegevens die haar medegedeeld werden door uw raadsman of lasthebber, of de gegevens van 
contactpersonen die haar werden bezorgd door haar leveranciers, dienstverleners, adviseurs of 
klanten. 
Het betreft identificatiegegevens (naam, voornaam, nationaliteit, rijksregisternummer, kopie van 
identiteitskaart, leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat,...), contact-/locatiegegevens 
(adres, rechtsvorm, e-mailadres, nummer van vaste of mobiele telefoonlijn, faxnummer,…), functies, 
bankgegevens (bankrekeningnummer), evenals alle gegevens die nodig zijn om de specifieke 
opdracht uit te voeren die ons is toevertrouwd, en waarvan de aard varieert naargelang van de 
opdracht (nummerplaat, EAN-code, hypothecaire getuigschriften, registratiebewijzen, kadastrale 
uittreksels, enz.).  

Wanneer u ons de persoonsgegevens meedeelt van een van uw werknemers, van een zelfstandige 
medewerker of van enige andere persoon als contactpersoon voor de uitvoering van het contract of 
van de opdracht die u ons toevertrouwt, verzoeken wij u deze persoon op de hoogte te brengen van 
dit beleid alvorens ons zijn/haar persoonsgegevens te bezorgen. 

Voor derden (gedaagde, betekende, beslagene, enz.): LABRANCHE-WALRAVENS verwerkt enkel de 
gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de uitdrukkelijke opdracht die haar door haar klant 
werd toevertrouw. Het betreft naargelang de betrokken akte (dagvaarding, beslag, bevel, 
betekening, ingebrekestelling, herinnering, enz.) gegevens die verplicht dienen vermeld volgens de 
wet of die nodig zijn voor het doeleinde van de akte. 

Deze gegevens worden ons door de klant overgemaakt of bij administraties, overheden en officiële 
databanken ingewonnen (rijksregister, kadaster, dienst voor inschrijvingen van voertuigen, etc. 

Het betreft identificatiegegevens (naam, voornaam, nationaliteit, rijksregisternummer, leeftijd, 
geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat,...), contactgegevens (postadres, e-mailadres, 
faxnummer,…), functies, taal, evenals meer specifieke gegevens waarvan de aard varieert naargelang 
van de opdracht (nummerplaat, EAN-code, hypothecaire getuigschriften, registratiebewijzen, 



kadastrale uittreksels, enz.). Wij verwerken eveneens de gegevens die u ons vrijwillig heeft 
meegedeeld naar aanleiding van een akte (nummer van vaste of mobiele telefoonlijn). 

Deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim waaraan wij als Gerechtsdeurwaarder gebonden 
zijn.  
 
3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens ? LABRANCHE-WALRAVENS verwerkt deze 
gegevens enkel voor de uitvoering van de opdrachten die u de Studie heeft toevertrouwd 
(rechtstreeks of via uw raadsman of lasthebber), om te voldoen aan uw vragen, met het oog op de 
facturatie en de interne administratie, om een overeenkomst met u na te komen of in het kader van 
precontractuele maatregelen, alsook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op 
LABRANCHE-WALRAVENS rusten.  
 
Al deze types van gegevensverwerking zijn toepassingen van artikel 6.1, a) van de Europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 - ook bekend als GDPR - (uw 
toestemming), 6.1, b) GDPR (uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór het sluiten van 
een overeenkomst), 6.1, c) GDPR (voldoen aan een wettelijke verplichting: bijvoorbeeld om in akten 
de krachtens het gerechtelijk wetboek verplichte vermeldingen op te nemen of om te voldoen aan 
onze wettelijke verplichtingen inzake belasting en boekhouding) en 6.1, f) GDPR (rechtmatig belang: 
met name om uw belangen in rechte te verdedigen in het kader van een eventueel geschil). 
 
4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ? De gegevens zijn toegankelijk voor de leden van de 
Studie in de nodige mate voor de uitvoering van de opdrachten en plichten die op de Studie rusten. 
 
LABRANCHE-WALRAVENS geeft persoonsgegevens slechts door aan derden wanneer dit noodzakelijk 
is voor de uitvoering van de opdracht die u aan de Studie heeft toevertrouwd, om te voldoen aan uw 
vraag, om de overeenkomst na te komen of te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 
LABRANCHE-WALRAVENS rust. Die derden kunnen rechtbanken zijn, griffies, administratieve 
overheden, gerechtsdeurwaarders van andere arrondissementen, notarissen, registratiekantoren, 
slotenmakers, vertalers, vervoerondernemers, enz.   
 
LABRANCHE-WALRAVENS ziet erop toe, in de mate van het mogelijke, dat deze derden voldoende 
garanties bieden op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens. 

De gegevens worden door LABRANCHE-WALRAVENS enkel doorgestuurd buiten de Europese Unie 
wanneer de uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht dit vereist (bijvoorbeeld de betekening 
van een akte in het buitenland) en uitsluitend volgens de procedure die de wet voor de betreffende 
akte voorziet. 

5. Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens ? De gegevens worden slechts bewaard voor de duur 
van de contactuele relaties, voor de duur van de uitvoering en voldoende lang opdat LABRANCHE-
WALRAVENS zou voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (onder meer boekhoudkundige en 
fiscale: 7 jaar vanaf het jaar waarin de klant werd ingeboekt) met het oog op de archivering (10 jaar 
vanaf de afsluiting van het dossier). 

6. U kan te allen tijde uw toestemming intrekken. Wanneer de verwerking van uw gegevens berust 
op uw toestemming, gegeven aan LABRANCHE-WALRAVENS, kan u te allen tijde uw toestemming 
intrekken door een e-mail te richten aan privacy@labranche.info. 

7. Wat zijn uw rechten in verband met uw persoonsgegevens ? De persoon van wie LABRANCHE-
WALRAVENS de gegevens verwerkt, heeft het recht de Studie te verzoeken om inzage van zijn/haar 



persoonsgegevens, en rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikels 15 en 16 
GDPR).  

De betrokkene heeft eveneens het recht om wissing van de hem/haar betreffende 
persoonsgegevens te verkrijgen indien aan de voorwaarden uit artikel 17 GDPR is voldaan, of een 
beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens indien aan de voorwaarden uit artikel 18 GDPR 
is voldaan.  

De persoon van wie LABRANCHE-WALRAVENS de gegevens verwerkt, kan bezwaar maken tegen de 
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens wanneer aan de voorwaarden uit artikel 21 GDPR is 
voldaan.  

Tot slot heeft de betrokkene het recht een kopie van zijn/haar persoonsgegevens in een 
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en om die gegevens aan een 
andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, in de gevallen voorzien in artikel 20 GDPR.  

8. Hoe oefent u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit ? U dient hiervoor een e-
mail te richten aan het adres privacy@labranche.info. Om veiligheidsredenen zullen wij u steeds om 
een bewijs van uw identiteit vragen.  

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In 
België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

9. Aanpassingen – Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen aan de 
evolutie van de wetgeving inzake de bescherming van gegevens en van de persoonlijke levenssfeer. 
U kan de meest recente versie steeds raadplegen op onze website. 

LABRANCHE-WALRAVENS BV – Terhulpsesteenweg, 110 – 1000 BRUSSEL. 


