Jorgen Van Laer begon zijn studies rechten
aan de UFSIA te Antwerpen en sloot zijn
academische carrière af aan de Universiteit
van Gent. Na het succesvol beëindigen van
een bijkomende opleiding medisch recht
startte hij aan de balie van Antwerpen in
2005. Hij vervolledigde de postuniversitaire
opleiding fiscaal straf- en strafprocesrecht in
2010 (UA/VUB). Zijn vakgebied spant zich
voornamelijk uit over het straf- en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht. Jorgen Van Laer
pleitte reeds verscheidene malen voor het
Hof van Assisen en dit zowel aan de zijde van
slachtoffers als daders. Voorts is hij ook actief
in het economisch strafrecht. Hij verdedigt
ondernemingen en hun aangestelden die
strafrechtelijk vervolgd worden. Het absoluut
vrijwaren van de rechten van verdediging is
voor hem een zeer belangrijk aandachtspunt.
Verder is hij ook lid van de European Criminal Bar Association (ECBA). Tijdens zijn
stage was hij laureaat bij verschillende pleitwedstrijden in zowel binnen- als buitenland.
Kwaliteit en snelheid zijn voor hem de kernwoorden. Jorgen Van Laer is medeoprichter
van en partner bij STUDIO|LEGALE.
Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans
en Engels.
jorgen.van.laer@studio-legale.be

Eva Pauwels voltooide met onderscheiding
haar studies rechten aan de Antwerpse Uni–
versiteiten (UFSIA en UIA) in 1998. Zij
behaalde daarna aan de UIA ook met grote
onderscheiding een diploma in de communicatiewetenschappen. Zij startte aan de Antwerpse
balie in 1999. Tijdens haar stage bij advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke (later Allen &
Overy) specialiseerde ze zich in administratief recht, in het bijzonder in milieurecht en
stedenbouw (o.m. vergunningen en vergunningsgeschillen, bodemverontreiniging, enz.).
Daarnaast bekwaamde Eva Pauwels zich tevens
in bouwrecht, handelsrecht en allerhande
geschillen m.b.t. onroerend goed. Eerst bij Van
Passel & Vennoten (later Lexeco Advocaten)
en vanaf 2004 in haar eigen advocatenkantoor. Zij behandelt ook diverse dossiers inzake
appartementsmede-eigendom. Zij adviseert
en verdedigt de belangen van zowel overheden, bedrijven als particulieren. Eva Pauwels
is partner bij STUDIO|LEGALE sinds 2010.
Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.
eva.pauwels@studio-legale.be

Annemie Peeters is licenciaat in de rechten
(KU-Leuven) en houder van het master na
master diploma ondernemingsrecht (UA). Ze
begon haar stage aan de Antwerpse balie in
2003 bij Deckers en Partners. Hierna specialiseerde zij zich als medewerkster in het sociaal
recht bij Lawfort en daarna bij Laga. Haar
specialisaties zijn het arbeidsrecht, sociaal
zekerheidsrecht, internationale mobiliteit
van werknemers en het vennootschapsrecht.
Zij adviseert en verdedigt de belangen van
ondernemingen en particulieren in verschillende aspecten van het arbeidsrecht en
vennootschapsrecht zowel op nationaal
als op internationaal niveau ( o.m. ontslag,
herstructurering, arbeidsovereenkomsten,
de kwalificatie van de arbeidsrelaties: zelfstandige/werknemer, tijdskrediet, flexibele
arbeidsvoorwaarden, pensioenen, simultane tewerkstelling, collectief arbeidsrecht,
grensoverschrijdende fusies – werknemers
medezeggenschap, procedures, overgang van
onderneming, juridische audit, overeenkomst
tot overdracht van aandelen, begeleiding
algemene vergadering, overdracht van activa,
enz …). Annemie Peeters is partner bij
STUDIO|LEGALE sinds 2010.
Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans
en Engels.
annemie.peeters@studio-legale.be

Jolien Van den Bossche behaalde haar
masterdiploma in de rechten met onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel
(VUB) in 2011. Zij studeerde in het kader
van het Erasmus uitwisselingsprogramma
een semester aan de universiteit ‘CEU San
Pablo’ te Madrid. Zij legde haar eed af op
1 september 2011 en is ingeschreven aan de
balie van Antwerpen. De materies waarin
zij zich in het bijzonder interesseert zijn
het burgerlijk recht in brede zin, alsmede
dossiers in het economisch recht. In 2014
vervoegde zij STUDIO|LEGALE. Zij
werkte mee aan verscheidene juridische
bijdragen. Zij spreekt en schrijft vloeiend
Nederlands, Frans en Engels en kan zich
behelpen in het Spaans.
jolien.van.den.bossche@studio-legale.be

Yves Massignani vatte in 2006 zijn rechtenstudies aan op de Katholieke Universiteit te
Leuven. Initieel volgde hij het afstudeertraject
recht en toegepaste economische wetenschappen, waardoor hij tijdens zijn bachelorjaren een
sterke interesse in het financieel en economisch
recht kweekte. Na het behalen van zijn bachelordiploma schakelde hij over naar het algemene
afstudeertraject en koos hij ervoor om zich te
specialiseren in het economisch en burgerlijk recht. Dankzij verschillende seminaries
en zijn masterscriptie (“De digitalisering van
de muziekindustrie en de auteursrechtelijke
gevolgen”) kon hij zich tevens verdiepen in het
intellectuele eigendomsrecht.
Yves Massignani beëindigde met succes zijn
rechtenstudie in 2012. In datzelfde jaar werd
hij lid van STUDIO|LEGALE en sloot hij zich
aan bij de Antwerpse balie.
Hij spreekt, schrijft en leest vlot Nederlands,
Engels en Frans.
yves.massignani@studio-legale.be

Sanne De Clerck vatte in 2008 haar studies
rechten aan op de Universiteit Antwerpen
(UA). Tijdens haar studie ontwikkelde ze
een bijzondere interesse voor het burgerlijk recht en het straf(proces)recht. Ze liep
dan ook stage bij verschillende advocatenkantoren die zich op deze voorkeurmateries
toespitsen. In juni 2013 behaalde Sanne De
Clerck met onderscheiding haar diploma
master in de rechten. Later dat jaar trad ze
toe tot de Antwerpse balie en maakte ze
haar intrede bij STUDIO|LEGALE waar
ze hoofdzakelijk dossiers behandelt inzake
straf(proces)recht. In de praktijk tracht ze
telkens de verdedigingspositie van de cliënt
met inbegrip van diens procedurele rechten
optimaal te vrijwaren. In 2015 was zij laureate bij de pleitwedstrijd van de Antwerpse
balie.
Ze spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans
en Engels.
sanne.de.clerck@studio-legale.be

Matthias Boeckstijns vatte zijn rechtenstudies aan in 2009 aan de Universiteit
Antwerpen (UA). Reeds gedurende de
eerste jaren van zijn studies toonde hij
een bijzondere interesse voor het strafrecht. Gedurende zijn masterjaren heeft
hij zich dan ook toegelegd op het straf- en
strafprocesrecht, het internationaal strafrecht en het fiscaal strafrecht.
Op 3 juli 2014 behaalde Matthias Boeckstijns met onderscheiding het diploma van
master in de rechten aan de Universiteit
Antwerpen (UA). Op 1 september 2014
legde hij vervolgens de eed af als advocaat
aan de balie van Antwerpen en vatte hij zijn
stage aan bij STUDIO|LEGALE, waar hij
voornamelijk dossiers in het straf- en strafprocesrecht behandelt.
Hij schrijft en spreekt vlot Nederlands,
Frans en Engels.
matthias.boeckstijns@studio-legale.be

Eva Tessens behaalde haar masterdiploma in
de rechten aan de Universiteit Antwerpen
(UA) in 2014.
In september van datzelfde jaar legde zij
haar eed af als advocaat aan de balie van
Antwerpen en vatte zij haar stage bij
STUDIO|LEGALE aan.
In de loop van haar universitaire studies
spitste zij zich voornamelijk toe op het ondernemingsrecht en het sociaal recht.
De materies waarin zij zich in het bijzonder
interesseert zijn het commercieel recht en het
ondernemingsrecht.
Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands,
Frans en Engels.
eva.tessens@studio-legale.be

Laurie Peer

Eva Tessens

Annelien
Schuermans
Annelien Schuermans behaalde in 2014
met onderscheiding haar diploma master in
de rechten aan de Universiteit Antwerpen
(UA). Tijdens haar universitaire opleiding
heeft zij zich voornamelijk toegelegd op het
strafrecht en het fiscaal recht. Zij ontwikkelde daarbij een bijzondere interesse voor
het douanerecht. In oktober 2014 trad ze toe
tot de balie van Antwerpen en maakte ze
haar intrede bij STUDIO|LEGALE.
Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans
en Engels.
annelien.schuermans@studio-legale.be

Matthias
Boeckstijns

Gert
Vanopstal
Gert Vanopstal behaalde in 2010 met
onderscheiding zijn master in de rechten
aan de Vrije Universiteit Brussel, waar
hij economisch recht als afstudeerrichting koos. Geboeid door het intellectueel
eigendomsrecht, vatte hij in 2010 nog een
bijkomende opleiding aan op de Universiteit van Brussel (HUB) en behaalde er in
2011 met onderscheiding de titel master in
de intellectuele eigendomsrechten.
Gert Vanopstal schreef masterproeven
over “De toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële producten” en over
“De bescherming van geografische aanduidingen”. In 2011 heeft hij zijn intrede
gemaakt bij de Antwerpse balie en is hij
lid geworden van het STUDIO|LEGALE
team.
Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands,
Frans en Engels.
gert.vanopstal@studio-legale.be

Sanne
De Clerck

Christopher
Isenborghs
Christopher Isenborghs is houder van de diploma’s licentiaat in de rechten (KULeuven) en
master complémentaire en droit économique
(ULB), beiden behaald met onderscheiding.
Tijdens zijn licentiaatsjaren bracht hij eveneens
een jaar door aan de Ruprechts-Karls-Universität te Heidelberg. Na zijn studies vervoegde
hij in 2009 de Antwerpse balie. In 2014 volgde
hij een master na master fiscaal recht aan de
Universiteit Antwerpen (UA). Door zijn
uiteenlopende ervaring is hij een echte generalist en staat hij bedrijven en particulieren bij
in de meest diverse aspecten van het burgerlijk
recht en het ondernemingsrecht. Hij is ook erg
bedreven in alle aspecten van het beslagrecht.
Christopher Isenborghs spreekt Nederlands,
Engels, Frans en Duits. In 2011 won hij de pleitwedstrijd van de Antwerpse balie.
Hij vervoegde STUDIO|LEGALE in 2013.
christopher.isenborghs@studio-legale.be

Yves
Massignani

Elke Willems
Elke Willems vatte in 2004 haar rechtenstudies aan op de Universiteit Antwerpen
(UA). Tijdens deze studies groeide een
bijzondere interesse voor het strafrecht, het
jeugdrecht en het burgerlijk recht. Hiernaar
oriënteerde zij dan ook haar specialisatie
in de masterjaren. Elke Willems schreef
haar thesis over het legaliteitsbeginsel in
strafzaken. Tevens liep ze stage bij de rechtbanken van koophandel te Antwerpen en
Turnhout alsook bij het parket van Mechelen. In juni 2009 behaalde Elke Willems
het diploma van master in de rechten met
onderscheiding. Later dat jaar maakte zij
haar intrede bij STUDIO|LEGALE en de
Antwerpse balie.
Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans
en Engels.
elke.willems@studio-legale.be

Jolien Van
den Bossche

Joost Peeters
Joost Peeters begon zijn studies rechten in
Antwerpen (UFSIA) en beëindigde deze via
Leuven (KUL) te Rome (ROMA LUISS) alvorens hij in 2001 aan de balie van Antwerpen
kwam. Hij bekwaamde zich ondertussen in het
verzekeringsrecht, vennootschapsrecht (hij
begeleidde verschillende overnames en aandelenoverdrachten), ondernemingsrecht, huur,
handelshuur, contractenrecht, verkeersrecht,
enz. Hij volgde de postuniversitaire cursus
curatorenopleiding en begeleidt vennootschappen in moeilijkheden (WCO dossiers).
Hij werd beëdigd als plaatsvervangend
Vrederechter in Antwerpen en is eveneens
rechtskundig assessor bij de Orde van Architecten. Joost Peeters is medeoprichter van en
partner bij STUDIO|LEGALE.
Hij spreekt vlot Nederlands, Frans, Engels en
kan zich behelpen in het Italiaans.
joost.peeters@studio-legale.be

Annemie
Peeters

Christian
Clement
Christian Clement voltooide met onderscheiding zijn studies rechten aan de Antwerpse
Universiteiten (UFSIA en UIA). In het kader
van een Erasmus-project studeerde hij gedurende een half jaar aan de Duitse Universität
Trier. Tijdens zijn stage kreeg zijn liefde voor
het pleidooi in het algemeen en het strafrecht
in het bijzonder gestalte. Ook volgde hij toen
een postgraduaat vennootschapsrecht. In 2003
zette Christian Clement zijn praktijk – die
grotendeels uit strafzaken bestaat – zelfstandig
verder. Hij pleitte reeds talrijke Assisenzaken
en zulks zowel voor daders als voor slachtoffers
en hun familie.
Christian Clement is lid van de Commissie Strafrecht van de Orde van Vlaamse
Balies en medeoprichter van en partner bij
STUDIO|LEGALE.
Hij spreekt vlot Nederlands, Frans, Engels en
Duits.
christian.clement@studio-legale.be

Eva Pauwels

Olivier Boes
Jorgen
Van Laer

Olivier Boes studeerde rechten in Namen
en Leuven alvorens hij in 1998 aan de
Antwerpse balie kwam. In de eerste jaren
van zijn carrière spitste hij zich toe op alles
wat met verzekeringen en lichamelijke
schade te maken had, maar langzamerhand
begon zijn interesse voor immobiliën ook in
het recht de bovenhand te nemen. Hij volgde
met succes postgraduaten vennootschapsrecht en recent nog vastgoedrecht waar hij
met onderscheiding afstudeerde.
Thans is hij voornamelijk actief in het
handels- en burgerlijk recht. Olivier
Boes is medeoprichter van en partner bij
STUDIO|LEGALE.
Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans
en Engels.
olivier.boes@studio-legale.be

Laurie Peer behaalde in juni 2014 haar
diploma master in de rechten aan de
Universiteit Antwerpen (UA). Tijdens
deze studie groeide haar interesse voor het
burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht. In september 2014 trad Laurie Peer
toe tot de Antwerpse balie en vervoegde zij
het team van STUDIO|LEGALE waar zij
hoofdzakelijk dossiers behandelt inzake het
aansprakelijkheidsrecht.
Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans
en Engels.
laurie.peer@studio-legale.be

STUDIO | LEGALE
ADMINISTRATIEF RECHT
U wordt onteigend? U ontvangt een heffing op leegstand en/of verkrotting? U heeft vragen over de wapenwetgeving? U ontvangt een
administratieve beslissing die u wil aanvechten bij de Raad van
State? Wij staan u met raad en daad bij in deze administratieve
procedures.
APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM
Wij adviseren en verdedigen de belangen van zowel individuele
mede-eigenaars, VME’s als syndici.
ARBEIDSRECHT
Wij bieden u juridisch correct en zeer praktisch advies en begeleiding
bij al uw problemen betreffende arbeidsrecht voor ondernemingen
en particulieren. Ook contracten voor zelfstandigen, managementfuncties, managementvennootschappen, enz. kunnen wij voor u
opstellen en begeleiden.
BOUWRECHT
Advies en geschillenbeslechting voor particulieren en bedrijven
(o.m. allerhande gevallen van schade en aansprakelijkheid ingevolge uitvoering van werken, expertises door gerechtsdeskundigen,
rechtstreekse vordering tegen de bouwheer, …) . Wij staan u bij in
alle fasen van het bouwproces (zowel precontractueel als contractueel) . Alle actoren kunnen bij ons terecht (bouwheer, aannemer,
architect, enz.) .
CONSUMENTENRECHT
Er bestaan zeer strenge regels m.b.t. de verkoop van producten en
diensten door professionele verkopers aan consumenten. Wij verdedigen u graag indien u n.a.v. een aankoop van een product of dienst
problemen ondervindt (niet conforme levering, garantieproblemen,
misleidende reclame, enz.) .
HANDELSRECHT
Wij staan u graag bij in alle facetten van beginnende KMO tot
bloeiende multinational voor al uw vragen en procedures over het
opstarten van uw zaak, de geschikte vennootschapsvorm (bvba, nv,
gcv, vof, cvoa, …), overeenkomsten, incasso, vennootschapsrecht,
franchise, mededinging, commissie, alleenverkoop, marktprak
tijken, sperperiode, uitverkoop, …
INCASSODIENST
STUDIO | LEGALE pakt wanbetalers kordaat aan. Onze ruime
ervaring en snelle manier van handelen vergroten uw kansen op
een positief resultaat aanzienlijk. Bovendien zorgt ons modern informaticasysteem voor de snelst mogelijke opvolging. U verliest dus
geen tijd en wint geld. Om onze dienstverlening naar u toe te optimaliseren werd immers een samenwerkingsproject opgezet met een
gerechtsdeurwaarder. De processen binnen onze beide kantoren werden op mekaar afgestemd om sneller en efficiënter te werken. Door
deze directe link tussen advocaat en gerechtsdeurwaarder wordt een
belangrijke schakel in het incassoproces geoptimaliseerd, met een
hoger rendement tot gevolg. Indien een schuldvordering zou worden
betwist, hebben we ineens alle specialisten in huis om het dossier
op te volgen. We zijn ook zeer bedreven in beslagrecht. Belangrijk
om weten is ook dat we de nazorg ook niet uit het oog verliezen:
WCO opvolging, schuldbemiddeling, aangifte van schuldvordering
met inroepen van correcte voorrechten, bekomen van fiscale attesten, enz…
INTELLECTUELE EIGENDOM
Merken vertegenwoordigen een enorm economisch belang voor
moderne ondernemingen en wij helpen u dan ook graag verder met
raad en daad om een optimale bescherming van uw merk te verzekeren. Verder kan u bij ons ook terecht met al uw vragen over
auteursrecht en naburige rechten, mediarecht, tekeningen- en
modellenrecht, alsook de bescherming van uw uitvindingen via
het octrooirecht.

behandelt onder meer volgende rechtstakken
MEDISCH RECHT
Deze materie verdient een doorgedreven specialisatie. Niet zelden
betreft het hier zeer gevoelige aangelegenheden. Discretie is bijvoorbeeld primordiaal bij de behandeling van medische fouten en de
bijorende aansprakelijkheden
MILIEURECHT
Gespecialiseerd advies en begeleiding in deze complexe en steeds
wijzigende materie, voor bedrijven en particulieren.
VASTGOED – IMMO – HUUR – VERKOOP
Voor al uw vragen i.v.m. onroerend goed kan u bij ons terecht (o.a.
verkoop, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, woninghuur, handelshuur, onbewoonbaarverklaringen, vereniging van mede-eigenaars,
syndicus, enz.). Handelshuur is een stokpaardje (huurhernieuwing, huurprijsherziening, hoger bod van een derde, enz…). Neem
deze levensbelangrijke beslissingen voor uw zaak samen met 1 van
onze specialisten!
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
U ziet door de bomen het bos niet meer? Wij vertalen voor u de vaak
onbegrijpelijke taal van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
de uitvoeringsbesluiten, de omzendbrieven, de verordeningen, enz.,
en begeleiden u bij het bekomen of aanvechten van een vergunning,
het aanvechten van nieuwe ruimtelijke plannen van gemeente en
provincie, enz.
SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT
Iedereen is onderworpen aan de complexe sociale zekerheidsregelgeving. Wij staan u hier met plezier in bij.
SPORTRECHT
De begeleiding van spelers en clubs bij het afsluiten van een overeenkomst gebeurt met een bijzondere aandacht voor de uitzonderlijke
omstandigheden van de betaalde sportbeoefening. Ook de verdediging bij tuchtorganen van sportbonden hoort hierbij.
STRAFRECHT
In deze tak van het recht verdient u het verdedigd te worden met passie
en vuur. Er wordt in een verdediging en benadering op maat voorzien
naargelang u dader of slachtoffer bent. De alsmaar complexer wordende strafrechtprocedures vereisen de bijstand van gespecialiseerde
en geëngageerde strafpleiters: Europese aanhoudingsbevelen en uitleveringen, bijstand bij politionele verhoren, voorlopige hechtenis,
strafrechtelijke beslagprocedures, witwaswetgeving, douanedossiers,
strafuitvoering, minnelijke schikkingen, enz.
VENNOOTSCHAPSRECHT – OVERNAMES EN
FUSIES – VENNOOTSCHAPPEN IN MOEILIJKHEDEN
Wij kunnen u bijstaan gedurende de verschillende fases van uw
onderneming. Wij kunnen u helpen bij de keuze van de vorm van
vennootschap bij oprichting alsook kunnen wij degelijke en op maat
gemaakte statuten en/of aandeelhoudersovereenkomsten opstellen.
Wij kunnen verder voor u regels inzake deugdelijk bestuur opmaken,
u adviseren inzake werknemersparticipaties en aandelenoptie
plannen. We adviseren u bij het uitdenken en implementeren van
overnames, fusies, herstructureringen, aandelenoverdrachten, overdracht van activa, … We kunnen daarbij ondermeer een praktische
tijdslijn opstellen, een juridische due diligence uitvoeren, intentieverklaringen opstellen, overeenkomsten tot overdracht van
aandelen of van activa onderhandelen en opmaken.
Ook ondernemingen in moeilijkheden kunnen op onze bijstand rekenen: WCO (Wet betreffende de Continuïteit van de
Ondernemingen dd. 30/01/2009), opstarten procedure gerechtelijke reorganisatie (vroegere gerechtelijk akkoord), Kamer voor
Handelsonderzoeken, (vroegere zgn. dépistage), gedeeltelijke of
gehele overdracht van ondernemingen onder gerechtelijk gezag,
bestuurdersaansprakelijkheid, begeleiding bij faillissementen, bijstand bij gerechtelijke of politionele onderzoeken in de schoot van

uw onderneming, afbakening van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van uw firma en/of haar bestuurders, enz.

VERKEERS-, BURGERLIJK AANSPRAKELIJKHEIDSEN VERZEKERINGSRECHT
Ook voor al uw problemen in verband met verzekeringen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en verkeersrecht bent u bij
STUDIO | LEGALE aan het juiste adres.

VISIE
KWALITEIT
Wij gaan altijd voor een optimaal resultaat. Natuurlijk kunnen we de
uitkomst van een rechtszaak niet voorspellen, maar wij beloven wel
dat wij uw dossier 100 % professioneel aanpakken. Bovendien krijgt u
altijd een eerlijk en volledig advies, zodat u weet waar u aan toe bent.
EFFICIËNTIE & MODERNE TECHNIEKEN
We sturen u alle informatie per e-mail, per post of per fax. U beslist
zelf hoe u op de hoogte wil gehouden worden. Heeft u de incasso van
openstaande schulden aan ons kantoor toevertrouwd? Dan kan u de
stand van deze invorderingen via onze website online opvolgen met
uw persoonlijke inlogcode.
DISCRETIE
Uw zaak verdient alle discretie. Daar waken wij over in elke fase van
uw dossier: van advies tot vonnis.
BEREIKBAARHEID & SNELHEID
Wij weten hoe belangrijk snelheid is en dus streven wij een maximale
bereikbaarheid na. Wij grijpen in wanneer u het nodig heeft: voor een
aanmaning, een dagvaarding, een procedure of een advies. Bovendien houden wij u stipt op de hoogte van elke evolutie in uw dossier.
ERELONEN
U komt nooit voor verrassingen te staan, want wij vertellen u van
in het begin alles over tarieven en kosten. Dat is duidelijk en eerlijk.
Wij bieden u kennis in gespecialiseerde materies tegen concurrentiële tarieven.
PERSOONLIJKE AANPAK
De advocaat van uw keuze superviseert uw zaak. Gegarandeerd.
Informatie- en transparantieverplichtingen
Alle advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Zij
oefenen hun beroep uit in eigen naam. Enkel meesters Olivier Boes,
Joost Peeters en Jorgen Van Laer oefenen hun beroep uit in een vennootschap (EBVBA):
– Olivier Boes EBVBA, met zetel te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9 en bijkantoor te 2018 Antwerpen, Stefaniestraat 45,
ondernemingsnummer 0506.646.539
– Joost Peeters Advocatenkantoor EBVBA,0 met zetel te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9 en bijkantoor te 2018 Antwerpen, Arthur Goe0maerelei 38, ondernemingsnummer
0808.275.759

– Advocatenkantoor Van Laer Jorgen EBVBA, met zetel te
2640 Mortsel, Hendrik Kuijperstraat 19, onder-nemingsnummer
0543.311.054
Alle advocaten zijn lid van de groepering STUDIO | LEGALE
Advocaten in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse
balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden
tussen advocaten en betreffende éénpersoonsvennootschappen van
advocaten.
De 6 partners (Olivier Boes, Christian Clement, Joost Peeters, Jorgen
Van Laer, Eva Pauwels en Annemie Peeters) zijn eveneens vennoot
in de ESV STUDIO | LEGALE, een vennootschap die de kosten
en huur beheert voor de advocaten, maar zelf geen advocatenpraktijk
uitoefent.
ESV STUDIO | LEGALE, Broederminstraat 9, 2018 Antwerpen. Ondernemingsnummer BE 0546.538.796, met als zaakvoerders
Olivier Boes en Christian Clement.
De inschrijving van de advocaten bij de balie van Antwerpen resulteert in een dekking beroepsaansprakelijkheid met een plafond van
€ 1.250.000,00. Joost Peeters advocatenkantoor EBVBA is bijkomend
verzekerd tot een plafond van € 9.500.000,00.
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt conform de algemene voorwaarden die consulteerbaar zijn op eerste verzoek en op
de website www.studio-legale.be.
Voor eventuele klachten kan men steeds bij ons terecht via de
contactgegevens onderaan dit document.
De prijszetting van de diensten van de advocaten kan verschillen
naargelang de moeilijkheid, de aard, de dringendheid, enz… van
het dossier. In principe wordt een uurtarief gehanteerd, vermeerderd
met een kost dossieropening en een kost per geschrevenbrief. Verder hanteren wij gangbare tarieven voor kopieerkosten en afgelegde
kilometers. Voor incasso wordt een apart systeem gehanteerd. Voor
sommige dossiers wordt een afspraak op maat gemaakt.
Op eerste verzoek zal de cliënt een heldere geschreven prijszetting
ontvangen.

Ondernemingsnummers:
Olivier Boes: KBO: 0506.646.539
(oefent beroep uit onder de vorm van een EBVBA, zie infra)
Christian Clement: KBO: 0816.843.829
Joost Peeters: KBO: 0808.275.759
(oefent beroep uit onder de vorm van een EBVBA, zie infra )
Jorgen Van Laer: KBO: 0543.311.054
(oefent beroep uit onder de vorm van een EBVBA, zie infra)
Eva Pauwels: KBO: 0812.440.920
Annemie Peeters: KBO: 0846.093.485
Elke Willems: KBO: 0816.843.829

Christopher Isenborghs: KBO: 0817.770.673
Gert Van Opstal: KBO: 0839.931.611
Jolien Van den Bossche: KBO: 0839.313.977
Yves Massignani: KBO: 0848.127.814
Sanne De Clerck: KBO: 0812.488.925
Annelien Schuermans: KBO 0562.916.239
Eva Tessens: KBO 0561.803.709
Laurie Peer: KBO 0563.816.755
Matthias Boeckstijns: KBO 0563.600.682
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STUDIO | LEGALE is een jong (°2009) en dynamisch advocaten
kantoor. De 6 vennoten (Olivier Boes, Christian Clement, Joost Peeters,
Jorgen Van Laer, Eva Pauwels en Annemie Peeters) hebben maar 1 doel
voor ogen: U snel en praktisch helpen bij juridische aangelegenheden.
De kantoorleuze is niet voor niets:

“Knowledge is of no value unless you put it into practice”


— Anton Chekhov

Thans staan er bijna 20 advocaten en 3 administratieve medewerkers
te uwer beschikking.
STUDIO | LEGALE is voornamelijk actief in het vennootschaps-,
handels-, burgerlijk-, bouw-, arbeids-, milieu-, en strafrecht.
Maar uiteraard bent u ook welkom met vragen aangaande andere
rechtstakken.
STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt talrijke overheden, grote en
kleine bedrijven, alsook particulieren.
Wenst u meer informatie? Contacteer ons gerust voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

