Rechtswinkel
Eerste hulp bij juridische
problemen over (o.a):

•
•
•
•

Ontslag
Uitkeringen
Echtscheiding
Huur

• Wat zijn mijn rechten en plichten?
• Wat is verstandig?
• Wat moet ik doen en hoe?

Kom voor een goed advies!
Elke dinsdag van 19.30-20.30 uur
GezondheidsCentrum
Boomstede 204
Maarssenbroek
Minimale vrijwillige bijdrage: € 3,00

Maarssen

Hoe werkt de Rechtswinkel?

Wat voor soort kwesties?

De Rechtswinkel Maarssen bestaat 30 jaar.
Elke dinsdagavond (met uitzondering van de
feestdagen) houden wij spreekuur in het
GezondheidsCentrum (Boomstede 204) te
Maarssenbroek. Het spreekuur is van
19.30 tot 20.30 uur.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd
van €3,00 per bezoek.

U kunt bij de Rechtswinkel terecht voor o.a.:

Wat doen wij voor u?
Als het mogelijk en verantwoord is, helpen wij u
met ons advies zelf het probleem af te wikkelen.
Wij geven u raad en aanwijzingen en wijzen u
de weg, naar een (mogelijke) oplossing.
Als u ondanks ons advies toch professionele hulp
nodig blijkt te hebben zullen wij u daarover informeren en adviseren. Omdat wij alleen eerstelijns
hulp bieden, procederen wij niet voor u en treden
wij niet zelf in contact met derden zoals instanties,
wederpartijen e.d.
Wij kunnen u doorverwijzen naar een juridisch loket,
Maatschappelijk Werk, AAW/WAO-belangenspreekuur of advocaat. Wij kunnen u verder informatie geven of u in aanmerking kunt komen
voor kosteloze rechtsbijstand door een advocaat.

- echtscheiding, omgangsregeling
- alimentatie
- arbeidsrecht (ontslag, loonvordering)
- overeenkomsten (o.a. geldlening, koop)
- (ver-)huur
- erfrecht
- uitkeringsproblemen

Wie zijn de adviseurs?
Onze adviseurs zijn allemaal afgestudeerde juristen,
werkzaam in het bedrijfsleven, rechterlijke macht of
de advocatuur. Zij helpen u graag met hun uitgebreide kennis als vrijwilliger van de Rechtswinkel.

Vrijwilliger worden?
Bent u jurist en gemotiveerd om als vrijwilliger cliënten van de Rechtswinkel te helpen? Bezoek ons dan
eens op dinsdagavond. Dan praten wij graag een
keer met u over uw mogelijke inzet.

