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Heeft u problemen op uw werk?
Bijvoorbeeld met een collega of leidinggevende? Praat met de vertrouwenspersoon van het
bedrijf, een personeelsadviseur of met iemand van de ondernemingsraad.
Blijven de problemen op uw werk bestaan?
Juridisch advies, tips en voorbeeldbrieven vindt u op de website van het Juridisch Loket. Ga
langs of bel voor persoonlijk advies.
Of vraag hulp aan de Rechtswinkel Groningen.
Juridisch Loket Groningen
Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies in Groningen. Kom naar het inloopspreekuur
en stel uw vraag. Een afspraak is niet nodig.
Inloopspreekuur:
maandag en donderdag tussen 9.00 - 11.00 uur
dinsdag 14.00 - 16.00 uur
Coehoornsingel 4
9711 BS Groningen
0900 80 20
www.juridischloket.nl/groningen
Rechtswinkel Groningen

De Rechtswinkel is een organisatie waar rechtenstudenten zich belangeloos inzetten om
mensen van gratis juridisch advies te voorzien.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 13.00 uur.
050 313 47 07
bestuur@rechtswinkel-groningen.nl
www.rechtswinkel-groningen.nl
Juridisch Loket
0900 80 20 (€ 0,25 per minuut)
www.juridischloket.nl
Dreigt uw werkgever met ontslag?
Werk gewoon door. Zet nergens uw handtekening onder. Juridisch advies, tips en
voorbeeldbrieven vindt u op de website van het Juridisch Loket. Komt u er zelf niet uit? Zoek
juridische hulp.
U kunt hiervoor naar het Juridisch Loket. Of vraag hulp aan de Rechtswinkel Groningen.
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