
Tarieven

Toegang tot het recht 
voor iedereen

Wij vinden dat een advocaat of mediator betaalbaar moet zijn. 
Wij hanteren betaalbare tarieven, zonder daarbij de kwaliteit 
uit het oog te verliezen. Kwaliteit en gedrevenheid staan bij ons 
voorop.

 Laag of midden inkomen?

Heeft u als particulier een laag of midden inkomen? Als u in aan-
merking komt voor gefinancierde (rechts)bijstand, dan draagt de 
Raad voor Rechtsbijstand vrijwel al uw kosten van de advocaat 
of mediator. U betaalt dan in geval van mediation bijvoorbeeld 
slechts een lage eigen bijdrage van € 53,- of € 105,- voor de ge-
hele mediation. 

 Rechtsbijstandsverzekering?

Heeft u als particulier of onderneming een rechtsbijstandsverze-
kering? Kijkt u dan in de polisvoorwaarden of mediation door uw 
verzekering wordt gedekt wanneer u een MfN (NMI)- mediator 
inschakelt. Al onze mediators zijn MfN (NMI) gecertificeerd. 
Wanneer u gedagvaard wordt of wanneer uw jurist van uw rechts-
bijstandverzekering aangeeft dat er een gerechtelijke procedure 
gestart wordt, heeft u recht op vrije advocaatkeuze. U mag dan 
zelf een advocaat kiezen. 

 Hoger inkomen of onderneming?

Wij hanteren passende uurtarieven, zodat iedereen een goede 
advocaat of mediator kan inschakelen. Conflicten moeten immers 
opgelost worden. Duidelijkheid over de kosten van uw zaak staat 
bij ons voorop. Dit betekent voor u:
•  Vooraf duidelijkheid over de te hanteren tarieven en een in-

schatting van de kosten.
•  Periodieke facturering met urenspecificatie, dus geen verrassin-

gen achteraf.
•  Indien de zaak zich er voor leent, kunnen eventueel ook vaste 

prijsafspraken worden gemaakt. 

Openingstijden
Het kantoor in Venlo is geopend van maandag tot en met vrijdag 
van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Bezoek in Venray vindt plaats op afspraak.

Op maandag tot en met vrijdag van 15.00 uur tot 16.30 uur is er 
een gratis spreekuur op ons kantoor in Venlo. 
Ook kunt u telefonisch een afspraak maken voor een eerste gratis 
kennismakingsgesprek in Venlo of Venray.
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Advocatuur

Mediation

Gratis Spreekuur

Voor advies, bemiddeling, onderhandeling, 
bijstand en procedure.

Samen tot een oplossing komen 
bij scheiding of conflict.

Maandag tot en met donderdag van 15.00 uur tot 16.30 uur 
in Venlo of een eerste gratis gesprek op afspraak in Venray.



Mediation

Samen tot een oplossing komen 
bij scheiding of conflict

Onze missie: de mens centraal stellen. Werken aan doeltreffende 
en duurzame oplossingen. Wij zijn ervan overtuigd dat échte 
oplossingen alleen tot stand komen door een goede gedachte-
wisseling gekoppeld aan stevig onderhandelen. Mediation dus. 
We begeleiden mensen in het gehele traject van herstel van 
communicatie tot het vinden van de beste oplossing.

In plaats van te gaan procederen kan met behulp van een onaf-
hankelijke derde - de mediator - een kwestie als een scheiding, 
een arbeidsconflict of een ander probleem worden opgelost. Sa-
men met een mediator wordt er gezocht naar een gezamenlijke 
oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Hier-
door wordt voorkomen dat problemen worden uitvergroot en op 
de spits worden gedreven. De bereikte oplossing kan neerkomen 
op uit elkaar gaan óf met elkaar verder gaan; al naar gelang de 
wensen en de mogelijkheden.

Onze mediators zijn geregistreerde MfN (voorheen: NMI) medi-
ators. U kunt daarbij ook nog rekenen op onze brede juridische 
kennis. Zo weet u zeker dat alle gemaakte afspraken voldoen aan 
de wet. Onze mediators zijn oplossingsgericht, zonder uw emo-
ties uit het oog te verliezen.

U kunt onze mediators inschakelen bij scheiding en alle andere 
conflicten. Wij hebben ruime ervaring en specialistische kennis 
op de volgende gebieden:

 Relatieproblemen

 Scheiden en Familie

 Erven

 Buren

 Werk

 Zakelijke geschillen

 Overheid en Omgeving

Advocatuur

Voor advies, bemiddeling, onderhandeling, 
bijstand en procedure

Het Wetshuys Advocaten en Mediators is een deskundig en per-
soonlijk advocatenkantoor met oog voor uw belangen. Naast 
juridische kennis is onze relatie met u van groot belang. Een 
luisterend oor en aandacht voor uw problemen horen daarbij.  
Wij geven de voorkeur aan oplossingen voor de lange termijn. 
Rechtsbijstand betekent meer dan alleen procederen.

De advocaten van Het Wetshuys Advocaten en Mediators blij-
ven zich bijscholen om u optimaal van dienst te kunnen zijn en 
exact op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Wij 
bieden u kwaliteit, creativiteit en service op onze manier. 
Het bereiken van het beste resultaat voor de cliënt in de gege-
ven omstandigheden is ons streven! 
Bij ons heeft u een vaste advocaat die uw persoonlijke aan-
spreekpunt is, die u en uw dossier kent en die u altijd kunt bellen.

Wij procederen als het moet, maar schikken als het kan. Bij de 
keuze procederen of niet procederen proberen wij niet alleen 
de juridische kanten en feitelijke gevolgen van de kwestie in te 
schatten, maar houden wij ook rekening met de kosten van pro-
cederen. Wij staan particulieren en ondernemers met raad en 
daad bij en hebben brede ervaring en specialistische kennis op 
de volgende gebieden:

 Scheiden en Familie

 Erven

 Arbeid en Uitkering

 Strafrecht

 Jeugd (straf)recht

 Wonen en Vastgoed

 Contracten

 Incasso

 Schulden

 Overheid en Omgeving

Welkom 

Welkom bij 
Het Wetshuys Advocaten en Mediators

Onze missie: problemen voorkomen of snel oplossen. U kunt 
bij ons terecht met al uw juridische vragen. De dienstverlening 
bij Het Wetshuys Advocaten en Mediators begint met een goed 
gesprek. Logisch, vinden wij, want wij willen voor u het hoogst 
haalbare resultaat bereiken. Dat vraagt om maatwerk. 
Wij willen uw wensen en doelstellingen leren kennen, zodat wij 
u een goed en passend advies kunnen geven en aan een opti-
male oplossing van uw problemen kunnen werken. Persoonlijk 
contact vinden wij belangrijk. Daar investeren wij in.

 Het eerste gesprek is altijd gratis

Kom zonder afspraak naar het spreekuur van maandag tot en 
met donderdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur op ons kantoor in 
Venlo. Liever een ander tijdstip of op ons kantoor in Venray? Belt 
u ons dan om een afspraak te maken.

 Second opinion

Een second opinion kan u veel opleveren. Bent u ontevreden over 
het advies van uw rechtsbijstandverlener of heeft u geen goed 
gevoel over de aanpak van uw huidige advocaat? Vraag dan bij 
ons een second opinion aan.

Hoe gaat een second opinion in zijn werk?
Wij gaan discreet te werk bij een second opinion. Uw huidige ad-
vocaat of jurist hoeft dus nog nergens van te weten. Nadat u ons 
het dossier heeft overhandigd gaan wij meteen na of wij een beter 
resultaat voor u kunnen bereiken. Alles gebeurt vertrouwelijk en in 
overleg met u. Wij zijn eerlijk en onafhankelijk. Uw belangen staan 
bij ons voorop. Wij onderzoeken alle aspecten van de zaak en be-
palen samen met u de beste aanpak. Bij ons heeft u een vaste 
advocaat die uw persoonlijk aanspreekpunt is, die u en uw dossier 
kent en waarmee u altijd contact kunt opnemen. Wij geven vooraf 
duidelijkheid over de kosten en mogelijkheden. In een persoonlijk 
gesprek én op papier. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. 
Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.
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