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Advocatenkantoor Abbeloos is gestart in 1994 en staat garant voor een 
persoonlijke aanpak van uw dossier in diverse materies van het recht.  

Het kantoor is gevestigd te Sint-Martens-Latem (slechts enkele km van 
op- en afritten van de autosnelweg) van waaruit de activiteiten zich 
voornamelijk uitstrekken over de Rechtbanken te Gent, Antwerpen, 
Brussel, Brugge, Kortrijk, Oudenaarde en Dendermonde, alsook de 
Hoven van Beroep te Gent, Brussel, Antwerpen. 

Ook voor onderhandelingen tot een minnelijke regeling, juridische 
adviezen en opstellen van contracten kan u bij ons terecht. 

Ons kantoor behandelt zowel zaken voor particulieren, ondernemingen 
als verzekeringsmaatschappijen. 

Met jarenlange ervaring en strikte opvolging wordt elk dossier 
persoonlijk behandeld waarbij de vertrouwensrelatie centraal staat. De 
cliënt wordt stipt en nauwgezet op de hoogte gehouden van het 
verloop van het dossier. 

Onze voorkeurmateries zijn bouw- en aannemingsrecht, algemeen 
burgerlijk recht, aansprakelijkheid in burgerlijk recht, huur en 
invordering van facturen. 

Het kantoor werkt enkel met consultaties op afspraak zodat er geen 
onnodige wachttijden zijn. Er is gratis parking vlak aan het kantoor. 

Verdere informatie kan u vinden op onze website www.advodab.be 

ADVOCATENKANTOOR ABBELOOS DOMINIQUE  
KERKAKKER 1 
9830 SINT-MARTENS-LATEM 
BTW/KBO 0817.060.989 
TEL: (0032) 09/233.04.46 
www.advodab.be 
dominique.abbeloos@advodab.be 
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Ben je op zoek naar arbeiders in de bouw? Dan zit je bij 

Vivaldis Construct goed! Wij helpen jou en je bedrijf bij het 

vinden van de beste werkkrachten. De bouw kent voor 

Vivaldis Construct geen geheimen meer.  

Jouw partner in de bouwsector 

Vivaldis en de bouwsector, dat is – letterlijk en figuurlijk – 

een constructieve samenwerking die al meer dan 10 jaar 

staat als een huis. En dat is niet enkel te danken aan onze 

goede neus voor arbeiders met goesting. Door onze 

ervaring weten we vandaag precies welke skills bij een 

bepaalde job horen en zien dan ook meteen wie op welke 

werf past. Zo vinden we voor jouw bouwbedrijf de ideale 

vakmannen.  

Safety first 

Een werf telt heel wat uitdagingen, van kelder tot nok. 

Veiligheid en attesten zijn dan ook dé keywords in de 

bouwsector. En ook daar zien we op toe, van de vorming 

van kandidaten, tot het hernieuwen van VCA’s en 

zelfs opvolging op de werf. 

Uitzendkrachten brengen een rugzak vol ervaring mee 

telkens ze aan een nieuwe uitdaging beginnen. Zij bieden 

het perfecte antwoord op je zoektocht naar specifieke 

medewerkers die tijdens een korte of langere periode 

meteen kunnen meedraaien in jouw bedrijf. 

Zoek jij iemand? We helpen je graag verder. Vul het 

formulier ( (https://business.vivaldisinterim.be/nl/contact/) in 

en het kantoor uit je buurt neemt snel contact met je op!  

 Peri 

 

 

 

Met meer dan 50 jaar ervaring is PERI een 

deskundige partner wat betreft de keuze, 

planning en levering van ondersteunings-

, steigerbouw- en bekistingssystemen. 

PERI – met een hoofdzetel in Boom – biedt 

haar klanten bekistings- en 

steigersystemen aan voor het 

verwezenlijken van allerlei 

bouwprojecten. PERI is een 

aanspreekpartner voor alle fasen van uw 

project, zowel wat betreft de  verkoop als 

verhuur van materialen.  

Wij ondersteunen onze klanten, in de 

harde concurrentiële markt, met de 

topkwaliteit van onze producten en 

diensten zoals ons professioneel en 

uitgebreid engineeringteam. We meten 

onze prestaties tegen het succes van onze 

klant en hun tevredenheid. Als modern 

familiebedrijf met een bijzondere 

bedrijfscultuur zijn we toonaangevend op 

het gebied van bekistings- en 

steigersystemen.  

Succes is nooit vanzelfsprekend, het moet 

elke dag opnieuw verdiend worden. 

Onze waarden, onze succesfactoren en 

onze heldere strategie vormen de basis 

en zijn onze leidraad om het 

succesverhaal van PERI voort te zetten. 

 

https://business.vivaldisinterim.be/nl/contact/

