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 bijstandzaken
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 CONSUMENTENRECHT
Indien een product binnen 6 maanden niet (goed) functioneert, moet de verkoper
dit product gratis repareren. Ongeacht of er sprake is van een garantie. Als reparatie
niet meer mogelijk is, heb je recht op vervanging door een nieuw product.
Vrijwel alle aankopen op internet kun je zonder opgaaf van reden in ieder geval
binnen 14 dagen na aankoop ongedaan maken.
Kleding ruilen die thuis niet blijkt te passen is geen wettelijk recht, tenzij je de
kleding op internet hebt gekocht. Let er dus op dat de winkel waar je de kleding koopt
eventueel bereid is om te ruilen of om het geld terug te geven. Dit is uiteraard anders
als een kledingstuk niet in orde is.
Zeg een contract of abonnement (bijvoorbeeld voor de fitness, de krant of een
verzekering) altijd schriftelijk op en bewaar een kopie van de brief, ook als er verteld
is dat een mondelinge of telefonische opzegging voldoende is. Zo kun je achteraf
aantonen wanneer er is opgezegd.
Heb je een hoge rekening ontvangen en kun je deze niet in een keer betalen? Doe
schriftelijk een betalingsvoorstel en maak direct de eerste betalingstermijn over. Op
deze wijze wordt een betalingsregeling eerder geaccepteerd.
Wanneer een auto voor een langere tijd niet wordt gebruikt en niet op de openbare weg
staat, is het raadzaam het kenteken van de auto te laten schorsen bij de RDW.
Hierdoor bespaar je de kosten van de verzekering en de belasting. Let er wel op dat
het kenteken jaarlijks dient te worden geschorst, aangezien de schorsing slechts één
jaar geldig is.
Voordat er een beslag kan worden gelegd, moet de rechter zich eerst over de zaak
buigen.
Het kan voorkomen dat bij het leggen van beslag op je inkomen of uitkering,
een onjuiste beslagvrije voet is berekend. Laat de beslagvrije voet narekenen op ons
dagelijks spreekuur.

Bekijk ook onze folders Arbeidsrecht, Huurrecht en Strafrecht.

