
 
 
 
 

INFORMATIEDOCUMENT  

 
 

1. Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor is een advocatenkantoor (Nacebelcode “69.101 – Activiteiten van 
advocaten”). 
De gegevens van Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor zijn: 
 
Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor  
Maatschap  
Kerkplein 21 
B-8800 Rumbeke 
BTW BE 0544.554.040 
Tel 0032 (0)51 490 500 
Fax 0032 (0)51 436 897 
www.advocam.be 
info@advocam.be 

 
2. De volgende advocaten zijn, persoonlijk dan wel via een eigen vennootschap, verbonden aan Camerlynck & 

Camerlynck Advocatenkantoor 
 

a. Advocaten-vennoten 
- Bart Camerlynck; GCV Advocatenkantoor Bart Camerlynck, met zetel te 8800 Roeselare, Mariastraat 

19, hebbende als  ondernemingsnummer 0832.383.328 
- Niki Camerlynck met ondernemingsnummer 0826.679.827 

 
b. Advocaten-medewerkers 
-   Ophélie Delorge met ondernemingsnummer 0680.492.612 

 
Voormelde lijst wordt regelmatig geactualiseerd. De meeste actuele lijst is te vinden op de website vermeld in §1. 

 
3. Alle advocaten van Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij 

de Orde van Advocaten, balie West-Vlaanderen. 
Alle advocaten van Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor zijn onderworpen aan de volgende 
beroepsregels (deontologische regels). 

a. aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies (en van de vroegere Nationale Orde van 
Advocaten), met ingang van 1 januari 2015 gecodificeerd en vervangen door de Codex Deontologie voor 
Advocaten, BS 30 september 2014, p. 77350 e.v. Voor raadpleging zie www.advocaat.be > Ik ben 
advocaat > Reglementen of www.staatsblad.be > De publicatie Belgisch Staatsblad. 

b. aan de reglementen van de orde van advocaten, balie West-Vlaanderen 
 

4. De algemene voorwaarden van  Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor zijn terug te vinden op de website 
vermeld in art. 1 of kunnen kosteloos bij Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor worden opgevraagd.  
Van de algemene voorwaarden van Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor bestaat een Nederlandse versie, 
een Franse versie en een Engelse versie.  

 
5. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor en de advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 

geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt.  
De polis (nummer LXX034899) is afgesloten bij NV AMLIN EUROPE. Deze verzekering verleent wereldwijde 
dekking, m.u.v. Canada en de Verenigde Staten.  
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