
INFORMATIEFICHE DIENSTVERLENING 
 
 
U wordt mogelijk, of u bent reeds cliënt bij l’ Abaco. 
De onderstaande informatie is daarbij voor u van belang.  
Deze informatie wordt u verstrekt in overeenstemming met de Dienstenwet van 26 
maart 2010 en de Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG. 
 
Ons kantoor 
L’ Abaco heeft de rechtsvorm van een BV en is gevestigd te 2520 Ranst (Emblem), Hof 
van Emblehem 2B. Ons ondernemingsnummer is 0891.163.447. 
Wij zijn bereikbaar per telefoon op het nummer +32.3.293.67.43, of op het nummer 
+32.473.893.190, iedere werkdag van 8u00 tot 17u00.  
Naast het e-mailadres van alle medewerkers individueel kan u ons bereiken via 
ward.cannaerts@labaco.be 
U kan bij l’ Abaco onder meer terecht voor boekhouding, fiscaliteit & bedrijfsadvies. 
Wij zijn in deze hoedanigheid erkend door het ITAA onder het nummer 70304485. 
 
Verzekering beroepsaansprakelijkheid 
Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AXA Belgium NV – Troonplein 1  - 
1000 Brussel. 
 
De verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid BIBF dekt de beroepsaansprakelijkheid 
van al onze medewerkers, ten belope van 1.250.000,00 euro per schadegeval, 
eventueel bijkomend tot 2.500.000,00 euro indien er meerdere schadelijders zijn per 
schadegeval, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen 
in de polissen.  
 
Algemene voorwaarden 
Onze diensten zijn onderworpen aan algemene voorwaarden. Deze algemene 
voorwaarden bevatten onder meer een beperking van beroepsaansprakelijkheid ten 
belope van het bedrag gedekt door de bovenvermelde 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
U vindt deze algemene voorwaarden, en meer info, ook terug op onze website 
www.labaco.be. 
 
Wat rekenen wij aan ? 
Onze diensten worden per uur aangerekend of op forfaitaire basis. Het uurtarief of de 
vaste prijs, steeds exclusief BTW, wordt meegedeeld bij de aanvang van het dossier, 
en is duidelijk vermeld in de opdrachtbief. Kosten worden afzonderlijk aangerekend. De 
meest recente prijzen kan u bekomen door met ons contact op te nemen of een offerte 
op te vragen.  
 
Klachten 
Indien u een klacht heeft verzoeken wij u in eerste instantie in overleg treden met de 
medewerker op ons kantoor die uw dossier behandelt, of met één van de vennoten van 
l’ Abaco op het adres zoals hierboven vermeld. 


