WIE ZIJN WIJ
Al ruim 25 jaar is het Advocatencollectief aan de Korenbloemstraat een
begrip in Tilburg en omgeving. Onze organisatie bestaat uit 7 advocaten,
juridisch medewerksters, stagiaires en een uitgebreide administratieve
staf.

WAT DOEN WIJ
Een greep uit de rechtsgebieden waarvoor u bij ons terecht kunt:
















arbeids- en ontslagrecht
ambtenarenrecht
uitkeringen en bijstandszaken
bedrijfsongevallen, letselschade en medische blunders
horeca
huur- en andere woonzaken
consumentenzaken
verzekeringen
contracten
algemeen verbintenissenrecht
echtscheiding, alimentatie en andere familiezaken
belastingen
bedrijfsruimte
strafzaken en jeugdrecht
schuldsanering/WSNP

GRATIS SPREEKUUR
Ons kosteloos spreekuur is dagelijks van 10 tot 12 uur door iedereen te
bezoeken. Het gratis advies op het spreekuur is vaak afdoende. Wanneer
dat niet het geval is, worden de kansen en kosten van verdergaande
rechtshulp besproken. Zie hiervoor ook onze folder “Uw advocaat, wat
kost dat”.

TIPS ARBEIDSRECHT
Laat een arbeidsovereenkomst controleren door een advocaat voordat je deze tekent.
Dit kan ook op ons dagelijks spreekuur. Zo weet je precies wat je kunt verwachten met
betrekking tot onder meer de proeftijd, het concurrentiebeding en het relatiebeding.
Arbeidsuren en lonen kunnen niet zomaar worden verminderd, zelfs niet bij
een oproepcontract.
Indien de werkgever je naar huis stuurt, adviseren we je om schriftelijk te laten weten
dat je beschikbaar bent en beschikbaar blijft voor je werkzaamheden.
Ben je het niet eens met een gespreksverslag of beoordeling, maak je bezwaren
dan altijd schriftelijk kenbaar aan je werkgever.
Wanneer je werkgever het loon niet betaalt, moet je direct in actie komen. Stilzitten of
denken dat het UWV die verplichting wel overneemt, is riskant. Op ons kantoor kun
je een voorbeeld van een sommantiebrief krijgen.
Een beëindigingsovereenkomst tekenen kan riskant zijn. Met name voor een WWuitkering moet die overeenkomst aan diverse voorwaarden voldoen. Op ons dagelijks
spreekuur kunnen onze arbeidsspecialisten de overeenkomst met je doornemen en
hierin adviseren.
Sluit geen beëindigingsovereenkomst als je ziek bent. Het brengt je recht op
uitkering in gevaar.
Ook wanneer je bijstand ontvangt of een WW-uitkering hebt, heb je recht op vakantie.
Maar er gelden wel voorwaarden. In het hoofdstuk 'actualiteiten' op onze site kun je
lezen hoe dat zit.
Veel oproepkrachten werken soms maar een of twee uur bij hun werkgever. Meestal
op de drukke momenten. Let erop dat je werkgever toch meestal minimaal 3 uur per
keer moet uitbetalen. Dit is in de wet zo geregeld.

Bekijk ook onze folders Huurrecht, Consumentenrecht en Strafrecht.

