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Gratis juridisch advies

Wellicht heeft u weleens een 
geschil met uw werkgever, ver-
huurder, de overheid of uw 
buurman gehad? Heeft u een be-
schikking (besluit) ontvangen 
van de gemeente en wilt u graag 
in bezwaar? Hoe stelt u een be-
zwaarschrift op? Waar moet u 
op letten? Wat als uw werkgever 
voornemens is u te ontslaan? Kan 
uw werkgever dit zomaar rechts-
geldig doen?

Stichting Wetswinkel Twente is 
een juridische organisatie die 
gratis juridisch advies verleent 
aan eenieder die daar behoefte 
aan heeft. Bij Stichting Wetswin-
kel Twente zijn medewerkers 
werkzaam die allen een rechten-
studie volgen aan een universi-
teit of een HBO-instelling. Het 
team van gemotiveerde rechten-
studenten zit in een gevorderde 
fase van hun opleiding. Zij zet-
ten zich naast hun studie vrijwil-
lig voor u in.

Voor al uw juridische vraagstuk-
ken kunt u elke donderdagavond 
van 19:45 tot 21:00 uur terecht 
op ons gratis inloopspreekuur. 
U kunt denken aan vragen op 
het gebied van onder meer het 
arbeidsrecht,- huurrecht,- con-
tractenrecht, personen- en fami-
lierecht,- sociaal zekerheidsrecht 
en bestuursrecht.

Tijdens ons wekelijkse inloop-
spreekuur wordt u in de gelegen-
heid gesteld om uw verhaal te 
doen, waarna onze medewerkers 
met uw juridische vraag aan de 

slag kunnen. De medewerkers 
kunnen u helpen door naar aan-
leiding van het inloopspreekuur 
passend advies te verlenen over 
uw juridische vragen. Wij stre-
ven ernaar om het advies bin-
nen 10 dagen na afloop van het 
inloopspreekuur middels e-mail 
naar u toe te sturen. Helaas kun-
nen wij geen zaken per e-mail 
aannemen. Wij vragen u dan 
ook om naar één van onze in-
loopspreekuren te komen, zodat 
de medewerkers uw juridische 
situatie helder hebben en u ver-
volgens van een gedegen advies 
kunnen voorzien.

Het inloopspreekuur vindt 
plaats in het wijkcentrum ‘De 
Magneet’ aan de Hertmebrink 1, 
7544 DC Enschede. U bent van 
harte welkom om vrijblijvend en 
zonder afspraak plaats te nemen 
in onze wachtruimte. Onze me-
dewerkers staan dan graag voor 
u klaar!

Voor meer informatie over Stich-
ting Wetswinkel Twente kunt u 
een kijkje nemen op www.wets-
winkeltwente.nl. Heeft u vragen 
over Stichting Wetswinkel Twen-
te? U kunt dan een e-mail sturen 
naar info@wetswinkeltwente.nl.

Wij verwelkomen u graag op ons 
inloopspreekuur.

Hartelijke groet,

Het bestuur van 
Stichting Wetswinkel Twente

Zomertijd gaat in op 25 
maart 2018

Kerstfeest en openbare wijkraadvergadering


