wij zijn meer dan advocaten.
we bouwen mee aan de
toekomst van uw onderneming.
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over marlex
Onze ambitie is om een betrouwbare partner te zijn voor ondernemingen die vooruit willen. Wij willen u
en uw onderneming graag écht leren kennen om u zo de beste juridische begeleiding te kunnen geven:
niet als externe adviseur, maar als betrokken partner.
Ons team van advocaten is gepassioneerd door het ondernemingsrecht. Zo werkt u altijd samen met
een expert ter zake. Geen eenrichtingsverkeer, wel een professionele wisselwerking om uw onderneming
verder uit te bouwen. Om u een stevig onderbouwd advies te kunnen geven, vindt u bij ons alle expertises
onder één dak:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

commercial
corporate
m&a
overheid & omgeving
ondernemingstrafrecht
tax
bouw & vastgoed
ondernemingen in moeilijkheden
IP, IT & privacy
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commercial
We helpen u bij de redactie van verschillende soorten contracten:
■
■
■
■
■

agentuurovereenkomsten
algemene voorwaarden
franchising en concessie
verkoop op afstand en via internet
internationale koop

Daarnaast geven wij ook advies omtrent consumentenbescherming en marktpraktijken.
We werken altijd op maat van uw onderneming en staan garant voor een permanente begeleiding en
optimalisatie van alle contracten. Zo kunnen we problemen vermijden. Mocht er toch een probleem
ontstaan, dan verlenen we juridische bijstand en verdedigen we uw belangen voor alle nationale en
internationale rechtbanken en arbitragecolleges.
deze experts denken met u mee

M arc
D’ hoore
_

Lobke
Pottie
_

marc.dhoore@marlex.be

lobke.pottie@marlex.be

Stijn
Berlamont
_

Elise
Claeys
_

stijn.berlamont@marlex.be

elise.claeys@marlex.be

L arissa
Blondee l
_
larissa.blondeel@marlex.be
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corporate
Wij geven advies over alle vennootschapsrechtelijke kwesties waar u als ondernemer mee te maken kan
krijgen:
■ strategisch advies
■ keuze van vennootschapsvorm
■ corporate governance

■ aandeelhoudersconflicten
■ bestuurdersaansprakelijkheid
■ kapitaalbewegingen

Bij de oprichting van een bedrijf, bekijken we graag samen met u welke vennootschapsvorm het meest
geschikt is. We begeleiden u ook bij de opmaak van de oprichtingscontracten (statuten, afspraken met
de aandeelhouders, overeenkomsten met bestuur …). Ook na de oprichting staan we u verder bij. Marlex
beschikt over uitgebreide ervaring omtrent aandeelhoudersconflicten en helpt u naar een werkbare
oplossing te zoeken of, nog beter, een conflict te vermijden.
deze experts denken met u mee

M arc
D’ hoore
_

Lobke
Pottie
_

marc.dhoore@marlex.be

lobke.pottie@marlex.be

Stijn
Berlamont
_

Elise
Claeys
_

stijn.berlamont@marlex.be

elise.claeys@marlex.be

L arissa
Blondee l
_

Annebe l
Vanhoorne
_

larissa.blondeel@marlex.be

annebel.vanhoorne@marlex.be
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m&a
Ons m&a-team heeft jarenlange ervaring in overnames en herstructureringen waarbij de belangen van
alle stakeholders behartigd worden:
■
■
■
■
■
■
■

strategisch advies
opstellen van letters of intent en term sheets
begeleiding bij overnamefinanciering
bedrijfsdoorlichting (due diligence)
overdracht van aandelen (share deal) of activa (asset deal)
aandeelhoudersovereenkomsten
advies en begeleiding bij herstructurering (fusie of splitsing)

Elk dossier is uniek en vereist maatwerk. We staan u dan ook graag bij met gepersonaliseerd advies dat
aansluit bij uw ambities en toekomstplannen. Daarnaast zijn we uw ervaren partner bij de opmaak van
juridische documenten, zoals aandeelhoudersovereenkomsten.
deze experts denken met u mee

M arc
D’ hoore
_

Lobke
Pottie
_

marc.dhoore@marlex.be

lobke.pottie@marlex.be

Stijn
Berlamont
_

L arissa
Blondee l
_

stijn.berlamont@marlex.be

larissa.blondeel@marlex.be

pagina 5/13

overheid & omgeving
Wij begeleiden u bij de complexe materie van het omgevingsrecht:
■
■
■
■
■
■

bodem en materialen
overheidsopdrachten en -contracten
agrarisch recht & pacht
handhaving
onteigeningen
hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we ook expertise in de fiscale
en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.
deze experts denken met u mee

Gre gor y
Ve rmaerc ke
_

Nic k
De Wint
_

gregory.vermaercke@marlex.be

nick.dewint@marlex.be

Els
De Rammelaere
_

Daan
Vande nbroucke
_

els.derammelaere@marlex.be

daan.vandenbroucke@marlex.be
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ondernemingsstrafrecht
In het ondernemingsstrafrecht kunt u bij Marlex terecht voor het
■ omgevingsstrafrecht
■ fiscaal strafrecht
■ sociaal strafrecht
deze experts denken met u mee

Gre gor y
Ve rmaerc ke
_

Nic k
De Wint
_

gregory.vermaercke@marlex.be

nick.dewint@marlex.be

Elke
M alfait
_
elke.malfait@marlex.be

pagina 7/13

tax
Als experts in fiscaliteit kunnen we u fiscaal advies geven en staan we u ook bij als er zich een geschil
voordoet. Dat in alle fiscale materies waar een ondernemer mee in contact komt:
■
■
■
■
■

inkomstenbelasting
btw
registratierechten
successierechten
lokale en regionale belastingen

Onze fiscale advocaten werken voortdurend samen met advocaten van andere praktijkgroepen en
financiële adviseurs zoals boekhouders, accountants en vermogensbeheerders om u het beste advies te
kunnen geven.
deze experts denken met u mee

Lobke
Pottie
_

Elke
M alfait
_

lobke.pottie@marlex.be

elke.malfait@marlex.be

L arissa
Blondee l
_
larissa.blondeel@marlex.be

Annebe l
Vanhoorne
_
annebel.vanhoorne@marlex.be
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bouw & vastgoed
Als u bouwt of vastgoed (ver)koopt, begeeft u zich op een juridisch hindernissenparcours. Wij staan u
graag met raad en daad bij om uw project succesvol te voltooien:
■
■
■
■
■
■

projectontwikkeling
bouwovereenkomsten
mede-eigendom
vereniging van mede-eigenaar
huur, koop, leasing, erfpacht, …
zekerheden en hypotheken

deze experts denken met u mee

M arc
D’ hoore
_

Gre gor y
Ve rmaerc ke
_

marc.dhoore@marlex.be

gregory.vermaercke@marlex.be

Els
De Rammelaere
_

Daan
Vande nbroucke
_

els.derammelaere@marlex.be

daan.vandenbroucke@marlex.be

Stefanie
Claeys
_
stefanie.claeys@marlex.be
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ondernemingen in moeilijkheden
We kunnen een onderneming in moeilijkheden helpen met:
■ (gerechtelijke) reorganisatie
■ vereffening
■ faillissement
Anderzijds helpen we u ook als u zelf geconfronteerd wordt met klanten of leveranciers in moeilijkheden.
We ondersteunen u bij:
■
■
■
■

tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken
toepassing van voorrechten
uitwinnen van waarborgen en hypotheken
nemen van de nodige beslagmaatregelen

Tot slot adviseren we natuurlijk ook gezonde ondernemingen bij de organisatie van hun bedrijfsstructuur.
deze experts denken met u mee

M arc
D’ hoore
_

Lobke
Pottie
_

marc.dhoore@marlex.be

lobke.pottie@marlex.be

Stijn
Berlamont
_

Elise
Claeys
_

stijn.berlamont@marlex.be

elise.claeys@marlex.be

L arissa
Blondee l
_
larissa.blondeel@marlex.be
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IP, IT & privacy
Kennis en innovatie worden steeds belangrijker in de ondernemingswereld. Met ons advies kan u de
intellectuele eigendom van uw onderneming, vaak meer dan u denkt, beschermen. Als ondernemer krijgt
u de laatste jaren ook steeds meer te maken met privacy en dataprotectie (GDPR). Onze experts hebben
zich hierin verdiept en bieden u toegankelijk advies in deze complexe materie:
■ gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures: stakingsprocedures, beslag inzake namaak,
nietigheidsprocedures, domeinnaamgeschillen …
■ redactie, onderhandeling en nazicht van contracten: geheimhoudings-, licentie-, R&D
overeenkomsten, softwareovereenkomsten, SLA’s …
■ audits: websites, webshops, GDPR
■ bemiddeling tussen partijen

deze experts denken met u mee

M arc
D’ hoore
_
marc.dhoore@marlex.be
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secretariaat
Evi
Van de Velde
_

Fioranna
Truwant
_

evi.vandevelde@marlex.be

fioranna.truwant@marlex.be

Chloë
Devriendt
_
chloe.devriendt@marlex.be

boekhouding
Anne mie
Voor tmans
_

Evi
Van de Velde
_

annemie.voortmans@marlex.be

evi.vandevelde@marlex.be
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contact
adres

telefoon:

Marlex

+ 32 50 83 20 38

Dirk Martensstraat 23
8200 Brugge
België

fax:
+ 32 50 83 20 36
e-mail:

ondernemingsnummer

advocatenkantoor@marlex.be

KBO 0543.374.105
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