AANVRAAG RECHTSBIJSTAND
IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER
Lidnummer: …………………………………………………………………………………………...........
Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………..
Naam: ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
Correspondentieadres: ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………

GSM ……………………………………………..………………

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stamnummer: ……………………………………………….

Geboortedatum: …………………………………………..

Graad: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ACTIEF / GEPENSIONEERD / WEDUWE(naar)

OPERATIONEEL / CALOG

PLAATS VAN TEWERKSTELLING
LOKAAL / FEDERAAL
Identiteit Werkgever: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Afdeling: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TEGENPARTIJ
Naam / Dienst: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Visum Afdelingsvoorzitter
Afdeling, ……………………………………

Datum: …………………………………

Naam en handtekening:

Voorbehouden aan het National Secretariaat
 in orde met zijn syndicale bijdrage

Dossiern° N/AJB/ ………………………………

Wij vragen gegevens met betrekking tot de situatie waarvoor u onze hulp vraagt. Hoe vollediger u de
vragen beantwoordt, hoe beter wij u van dienst kunnen zijn.
Beschrijf het probleem waarvoor u rechtsbijstand vraagt (stuur eventueel een bijlage mee voorzien van
uw naam)
Leest u het onderstaande goed door voordat u ondertekent:
–
–
–

SCHAKEL NOOIT ZELF EEN ADVOCAAT/DESKUNDIGE IN! EEN EVENTUELE OPDRACHT AAN EEN ADVOCAAT/DESKUNDIGE KAN ALLEEN
DOOR VZW NSPV WORDEN VERSTREKT.
door te ondertekenen gaat u er mee akkoord dat VZW NSPV gegevens uitwisselt met een eventueel in te schakelen
advocaat/deskundige.
als u dit formulier niet juist invult of niet de juiste stukken meestuurt, dan kan dat de snelheid waarmee wij u kunnen helpen
beïnvloeden.

Controleert u of alles compleet is?
–

uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en gebruiken we alleen om u te helpen.

U verstrekt dit formulier en eventueel andere informatie aan VZW NSPV zodat de omvang van de schade/geschil en het recht op bijstand kan beoordeeld worden. U bent verplicht de gestelde vragen
in dit aangifteformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. Bij de beantwoording moet u ook bijzonderheden met betrekking tot deze aanvraag vermelden. Door het verstrekken
van dit formulier aan VZW NSPV geeft u aan dat u van de inhoud van het reglement inzake RECHTSBIJSTAND op de hoogte bent. Ondergetekende verklaart dat deze gegevens volledig en correct
werden ingevuld. (zie www.nspv.be)

Datum en handtekening:

