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Juridische Dienst
De inwoners van Kortenberg kunnen bij de jurist van het Welzijnshuis terecht voor allerlei juridische vragen
zoals in verband met echtelijke moeilijkheden, echtscheiding, onderhoudsgeld, erfrecht, huur, contracten,
huwelijksvermogensrecht, ...
De jurist is gebonden aan het beroepsgeheim.
De jurist kan u kort kosteloos advies geven over wat u het best kan doen en welke stappen u best
onderneemt.
De jurist kan ook helpen bij het opstellen van een brief, nalezen van een overeenkomst of een
verzoekschrift voor de rechtbank en verwijst indien nodig door naar bevoegde instanties.
De jurist is echter geen advocaat en kan u dan ook niet vertegenwoordigen of bijstaan voor de rechtbank.
De jurist verwijst u eventueel door naar een advocaat en kan informatie geven over Pro Deo bijstand.
Consultaties, enkel op afspraak, op maandag tussen 9 en 12 u. en op woensdag tussen 13 en 16 u. Maak
een afspraak via welzijnshuis@kortenberg.be of 02 755 30 70.
Daarnaast is er elke eerste maandag van de maand van 16.30 tot 17.30 u. zitdag in Kortenberg met een
jurist (advocaat) van de balie in zaal 0.1 op het gelijkvloersvan het Administratief Centrum. (Met
uitzondering van de maanden juli en augustus.)

Openingsuren
Maandag 16-09-2019

van 09 u. tot 12 u.

Dinsdag 17-09-2019

gesloten

Woensdag 18-09-2019

van 13 u. tot 16 u.

Donderdag 19-09-2019

gesloten

Vrijdag 20-09-2019

gesloten

Zaterdag 21-09-2019

gesloten

Zondag 22-09-2019

gesloten

Maandag 23-09-2019

van 09 u. tot 12 u.

Dinsdag 24-09-2019

gesloten

Woensdag 25-09-2019

van 13 u. tot 16 u.

Donderdag 26-09-2019

gesloten

Vrijdag 27-09-2019

gesloten

Zaterdag 28-09-2019

gesloten

Zondag 29-09-2019

gesloten

Sluitingsdagen
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

zaterdag 15 augustus 2020

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Juridische hulp
Juridische tweedelijnsbijstand - Pro deo advocaat

Waar kunt u ons bereiken?
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
juridischedienst@kortenberg.be

