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Advocatenkantoor Adverlaw, 
opgericht in 1988, telt op van-
daag vijf advocaat-vennoten, 
drie advocaat-medewerkers, 
één juriste en drie administra-
tief medewerkers. Een gezonde 
mix van verschillende gene-
raties met diverse expertises. 
Het kantoor zet resoluut in op 
vernieuwing en jong talent. 
Bijvoorbeeld Nick Lucas, die 

als stagiair startte bij Adverlaw 
en op zijn 29ste vennoot werd: 
“Ondernemers vormen een 
belangrijk onderdeel van ons 
cliënteel. Flexibiliteit en snel-
heid zijn dan ook cruciaal. 
We merken dat ondernemers 
steeds jonger worden en nood 
hebben aan een meer dyna-
mische juridische bijstand.”

PARTNER IN ONDERNEMEN

Ondernemers op 
juridisch vlak bijstaan 
met kennis van zaken, 
steeds bereikbaar zijn 

voor vragen en inzetten 
op vernieuwing. Dat is 

waar advocatenkantoor 
Adverlaw uit Brugge 

voor staat.

Nick Lucas 
& Dries Lannoo
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Adverlaw

Filips de Goedelaan 11 
8000 Brugge

T. 050 32 07 07

advocaten@adverlaw.be 
www.adverlaw.be 

Thuis in 
verzekeringsrecht

Eén van de troeven van een 
groot kantoor zoals Adverlaw 
is dat ze voor elk vakgebied 
wel een expert in huis heb-
ben. Van familierecht tot straf-
recht. Toch bouwde het kan-
toor de afgelopen jaren een 
sterke reputatie op als het gaat 
over verzekeringsrecht. Nick 
Lucas: “We worden regelma-
tig gemandateerd door ver-
zekeringsmaatschappijen 
om de belangen van de ver-
zekerde te behartigen. Zowel 
in een adviserende rol als op 
de rechtbank wanneer het 
tot een rechtszaak komt.”

“We zijn eveneens erg actief 
in de bouwsector, waar we 
vooral vragen rond aanspra-
kelijkheid behandelen. Het 
begon met één aannemer 
die via zijn verzekerings-
maatschappij bij ons kwam. 
Ondertussen hebben we, 
door de vele contacten in de 
sector, ons netwerk en exper-
tise uitgebreid. Architecten, 
stabiliteitsingenieurs, aan-
nemers … Allemaal vinden 
ze de weg naar Adverlaw.”

Partner van 
ondernemers

“Ondernemers bijstaan bij alle 
aspecten van het onderne-
men, dat is onze ambitie”, zegt 
Nick Lucas. “Van overname en 
fusie tot aandelenoverdracht 
en zelfs faillissement. Eén van 
onze vennoten wordt onder-
tussen al meer dan 20 jaar 
aangesteld als curator en ikzelf 
rondde recent mijn oplei-
ding tot curator af. We blijven 
ons voortdurend bijscholen. 
Zo volgden we bijkomende 
opleidingen om ondernemers 
die in- en uitvoeren naar het 
Verenigd Koninkrijk nog beter 
te kunnen ondersteunen bij 
de impact van de brexit. Wat 

zijn de administratieve gevol-
gen, welke rechten moeten 
er betaald worden … Kortom, 
alles om juridisch in orde 
te zijn om te mogen blijven 
importeren en exporteren.”

Digitaal bereikbaar

Tot slot staat Adverlaw erop 
om zeer bereikbaar te zijn. 
Nick Lucas: “Onze kantoren 
zijn nooit gesloten. Tijdens het 
bouwverlof, de kerstperiode 
… Altijd is er iemand aanwe-
zig. Daarnaast kan iedereen 
op elk moment terecht op ons 
digitaal loket met juridische 
vragen. We beseffen dat men-
sen weinig tijd hebben. En dat 
geldt zeker voor ondernemers. 
Dus staan we erop om vragen 
steeds binnen 24u te beant-
woorden.” ���������������������
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