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Rechtshulp
Wij blijven onze dienstverlening op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…
online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
Opgelet!
is. Wegens de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is de Dienst Rechtshulp voorlopig enkel bereikbaar per
telefoon
14 88) eninper
e-mail
(anneleen.barbier@westerlo.be
(mailto:anneleen.barbier@westerlo.be)).
Heb (0492
je een14afspraak
het
gemeentehuis,
vergeet je mondmasker
niet!

Heb je een afspraak maar kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.

Daarnaast is elke werkdag tussen 14 u. en 16 u. een advocaat telefonisch bereikbaar via de Advocatenlijn Turnhout op het
nummer 0476 36 31 92. Dit advies is uiteraard ook gratis. De Advocatenlijn Turnhout is enkel bedoeld voor dringende vragen
Vragen
corona?
www.corona-virus.be
of specifiek m.b.t. Laakdal: corona@laakdal.be.
die het
eindeover
van de
Coronacrisis
niet kunnen afwachten.
We blijven de situatie verder opvolgen en houden jullie op de hoogte van het verdere verloop van deze dienst.





Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag

Voorwaarden
 Je hebt moeilijkheden met bijvoorbeeld:
 huur- of pachtovereenkomst
 koopovereenkomst
 echtscheiding
 erfrechtelijke problemen
 strafrechtelijke problemen
 Je wilt meer uitleg over je rechten en plichten.

Lees

 Je bent inwoner van Laakdal.

Procedure
 Je kan terecht bij deze dienst voor:
 informatie en advies over rechtsproblemen
 bemiddeling via telefoon of brief met de betrokken partijen
 doorverwijzing en begeleiding naar bevoegde instellingen of personen (bv. vakbonden, pro Deo advocaten…)
 De jurist van de dienst rechtshulp kan niet optreden voor de rechtbank, daarvoor heb je een advocaat nodig.
Je kan bij onze juriste Anneleen Barbier terecht voor gratis rechtshulp: elke maandag van 9 u. tot 12 u. en elke tweede en vierde
donderdag van de maand van 14 u. tot 16 u. Dit gaat enkel op afspraak. Een afspraak maak je via het onthaal of telefonisch 013
67 01 10.

Meebrengen
Alle documenten die je hebt, die te maken hebben met je probleem of vraag.

Bedrag
De dienst rechtshulp is gratis.
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Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

privacy@laakdal.be (mailto:privacy@laakdal.be)

