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Iedereen kan te maken krijgen met juridische problemen. Bijvoorbeeld als u problemen heeft
vanwege schade, echtscheiding, lastige contracten of problemen op uw werk. Op zo’n
moment is het belangrijk dat u weet wat u moet doen, waar u moet zijn en of u de rechtshulp
kunt betalen.

Heeft u juridische problemen?
Bijvoorbeeld door schade, echtscheiding, lastige contracten of problemen op uw werk? Ga
naar de website Rechtwijzer en vul de vragen in. Zo weet u wat u moet doen en wie u daarbij
kan helpen.
Maak een afspraak met de Sociaal Raadslieden. Neem contact op met het Juridisch Loket. Of
ga langs bij het gratis spreekuur van de Rechtswinkel.
Gemeente 's-Hertogenbosch - Sociaal Raadslieden
Sociaal juridisch advies en hulp bij het invullen van juridische, financiële en fiscale papieren
en vragen over wetten, regelingen en toeslagen. Beschikbaar voor afspraken op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur.
Kijk voor spreekuren in de wijk op de website.
Wolvenhoek 1
5211 HH 's-Hertogenbosch
073 615 90 90
sociaalraadslieden@s-hertogenbosch.nl
www.s-hertogenbosch.nl/sociaal-raadslieden
Juridisch Loket - 's-Hertogenbosch

Het juridisch loket geeft gratis eerste hulp bij juridisch vragen.
Inloopspreekuur:
maandag, 9.00 - 11.00 uur
dinsdag, 14.00 - 16.00 uur
donderdag, 14.00 - 16.00 uur
Stationsweg 9
5211 TV s-Hertogenbosch
0900 80 20
www.juridischloket.nl/contact/den-bosch
Rechtswinkel 's-Hertogenbosch
Gratis juridisch advies. Inloopspreekuur op woensdag van 19:00 tot 20:30 uur.
Sonniusstraat 3
5212 AJ s-Hertogenbosch
info@rechtswinkeldenbosch.nl
www.rechtswinkeldenbosch.nl
Rechtwijzer
www.rechtwijzer.nl

Heeft u vragen over vreemdelingenrecht?
Neem contact op met het Juridisch Loket voor meer informatie. Zij kunnen u verder helpen.
Bent u op zoek naar een advocaat? U kunt ook terecht op de website van Advocaten
Vreemdelingenrecht. Hier vindt u alle advocaten bij u in de buurt. U vindt daar ook advocaten
die andere vreemdelingenzaken behandelen.
U kunt uw vragen ook stellen aan de Sociaal Raadslieden of aan Vluchtelingenwerk.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND)? Neem contact op met de Sociaal Raadslieden.
Juridisch Loket - 's-Hertogenbosch
Het juridisch loket geeft gratis eerste hulp bij juridisch vragen.

Inloopspreekuur:
maandag, 9.00 - 11.00 uur
dinsdag, 14.00 - 16.00 uur
donderdag, 14.00 - 16.00 uur
Stationsweg 9
5211 TV s-Hertogenbosch
0900 80 20
www.juridischloket.nl/contact/den-bosch
Gemeente 's-Hertogenbosch - Sociaal Raadslieden
Sociaal juridisch advies en hulp bij het invullen van juridische, financiële en fiscale papieren
en vragen over wetten, regelingen en toeslagen. Beschikbaar voor afspraken op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur.
Kijk voor spreekuren in de wijk op de website.
Wolvenhoek 1
5211 HH 's-Hertogenbosch
073 615 90 90
sociaalraadslieden@s-hertogenbosch.nl
www.s-hertogenbosch.nl/sociaal-raadslieden
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in
Brabant en Limburg. Onze professionele beroepskrachten en vele vrijwilligers begeleiden hen
tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot toekomst.
IJsselsingel 52
5215 CM s-Hertogenbosch
073 6140749
Fax 073 6890053
denbosch@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland
Advocaten vreemdelingenrecht
www.advocatenvreemdelingenrecht.nl
Juridisch Loket
0900 80 20 (€ 0,25 per minuut)
www.juridischloket.nl

Waarover wilt u iets weten?

Juridische problemen
Kosten rechtsbijstand
Bijdrage voor rechtshulp
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