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Juridische informatie Dirk AJ Coeckelbergh 
Versie               : 1  
Uitgiftedatum : oktober 2022 
Geldigheid       : vanaf 1 oktober 2022 tot publicatie van een nieuwe versie met latere datum 

 

Intro  

Om transparant te maken welke juridische informatie er is voor u die met Dirk AJ Coeckelbergh (hier 

verder DAJC) samenwerkt, hanteren wij deze “juridische informatie”. 

Contactgegevens  Dirk AJ Coeckelbergh 

Per sms op (0032)(0)475 52 63 21 

Alle werkdagen tussen 8:00 & 2000 h zonder afspraak – als ik niet opnemen, laat u boodschap na en 
ik bel u zo snel mogelijk terug. 
Alle zat-, zon- en feestdagen & werkdagen na 20:00 h en voor 08:00 h: na sms-afspraak over dag 
&uur. 
U krijgt in principe antwoord ten laatste binnen de 24 h. 
 
Per mail: dirkcoeckelbergh@hotmail.com 
 
Altijd. 
U krijgt in principe antwoord ten laatste binnen de 24 h. 
 
Telefoneren op (0032)(0)475 52 63 21 

 
Alle werkdagen tussen 8:00 & 2000 h zonder afspraak – als DAJC niet opneemt, laat u boodschap na 
en hij belt u zo snel mogelijk terug. 
Alle zat-, zon- en feestdagen & werkdagen na 20:00 h en voor 08:00 h: na sms-afspraak over dag 
&uur. 
U krijgt in principe antwoord ten laatste binnen de 24 h. 
 
Per brief: Haachtstraat 186, 3020 Herent (Veltem-Beisem) 
 
Altijd. 
Ons antwoord vertrekt in principe ten laatste binnen de 24 h. 
 
Digitale afspraak (Zoom of Google) 
 
Alleen op voorafgaandelijke afspraak; kan op werk-, WE-, zon- en feestdagen. 
 
Persoonlijke afspraak: waar ook, ook op ons kantoor 
 
Alleen op voorafgaandelijke afspraak; kan op werk-, WE-, zon- en feestdagen. 
 

Rechtsvorm en inschrijving 
 
DAJC is  
-een natuurlijke zelfstandige persoon,  
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-officieel gevestigd op het hierboven vermelde adres, 
-ingeschreven in de KBO Leuven onder nummer KBO BE 0538 890 131 
-met BTW nummer BE 0538 890 131. 
 

Erkenningen 
 
DAJC is erkend stress- en burn-out coach bij/door VESB vzw sinds 2018 voor  
-Nederland  
-Vlaanderen 
-Brussel, 
-Wallonië.   
 

Zie:  
https://www.vesb.eu/coach/dirk-august-coeckelbergh 

 

De auteur was in verschillende vroegere jobs (waarvoor dat ook nodig was) erkend door de  
-CFBA resp. FSMA inzake distributie verzekeringen, 
-NBB inzake bancaire operationele leiding. 
 
De auteur is erkend door de FOBZ (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) sinds 2022 voor 
trainingen aan veiligheidspersoneel (kaders en uitvoerenden). 
 
De auteur werkt op de markt zowel rechtstreeks als in onder-aanneming voor andere groepen. Hij 
heeft zelf geen  
-erkenning als dienstverlener binnen de peiler Opleiding van de KMO Portefeuille of 

-accreditatie als verstrekker van permanente vorming door bv. ITAA, FSMA, BIV, OVB, 

maar werkt wel samen met/in onder-aanneming met verschillende instellingen die dat wel hebben. 
 

Diensten 

 
DAJC levert een uitgebreid aanbod van diensten, waaronder  
 
-advies, telefonisch, mondeling, schriftelijk, in vergadering, 
-coaching & begeleiding, 
-mandaatwaarneming in vzw’s en kmo’s, 
-research & publicaties (artikelen, boeken, papers), verkoop van boeken & papers, ghostwriting, 
-speeches & trainingen & voorzitterschap van/op studiedagen, al dan niet i.s.m. derden 
-jurering & prijsbegeleiding  
 
in de volgende domeinen: 
 
-recht, 
-financiën, 
-vzw & non-profit 
-integriteit & ethiek & duurzaamheid, 
-stress, burn-out & bore-out, 
-vrede, samenwerken & conflictvermijding. 
 
Diensten zijn in de overeengekomen taal (NL, FR of E.)  
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Tarieven 

Samen met de klant bepalen we  
-altijd  
-op voorhand 
-en schriftelijk  
-het tarief dat tegemoetkomt aan onzer beider wensen en behoeften. 
 

Facturatie 
 
Wij factureren al onze diensten, ook in het buitenland of aan het buitenland, met factuur en de ev. 
verschuldigde en juiste BTW. 
Fees en kosten en BTW worden gespecifieerd in onze facturen. 
 

Waardenconflicten 
 
DAJC werkt alleen voor 
-vzw’s, ivzw’s, stichtingen, 
-overheid, 
-particulieren, 
-KMO’s en ondernemingen die een minimale set aan waarden voeren in hun beleid. 
 
DAJC heeft het recht om  
-klanten 
-opdrachten 
te weigeren die niet (langer) in overeenstemming zijn of lijken t zijn met zijn waarden.  
 
Zijn nagestreefde waarden zijn  
-onafhankelijkheid & integriteit, 
-samenwerking, efficiëntie & effectiviteit, 
-fairness & solidariteit. 

  
Belangenconflicten 
 
DAJC bewaakt belangenconflicten in zijn verschillende domeinen en opdrachten en vermijdt actief 
potentiële conflictbronnen. Indien die zich toch zouden kunnen voordoen, zal hij klanten daarvan op 
voorhand op de hoogte stellen. 
 

Verklaringen 
 
In zijn publieke publicaties in boekvorm of papervorm levert hij systematisch (vanaf eind 2022) de 
volgende verklaringen af: 
-Corporate governance-, transparantie- en integriteitsverklaring 
-Bronnenverklaring 
-(Geen) advies of aanbeveling-verklaring 
-(Geen) financiering of vergoeding-verklaring 
-Wetenschappelijke waarde-verklaring 
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-(On)volledigheidsverklaring 
-(Geen) verbondenheidsverklaring  
-(Geen) correspondentie-verklaring. 
 
 

 

 
 

 

 


