Ons kantoor
Ons kantoor is te vinden nabij het centrum van het mooie Schiedam en bestaat al sinds 1981. U bent
welkom bij twee ervaren advocaten en mediators. Wij kunnen u deskundig bijstaan op vele
rechtsterreinen. De inzet van ieder van ons komt vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid.
Wij zijn naast advocaat ook allebei mediator. Mediation is bij uitstek een geschikte methode om
conflicten en geschillen tot een goed einde te brengen.

Wij zijn gespecialiseerd op de volgende rechtsgebieden:
•
•
•
•
•

Echtscheidingen en familierecht
Mediation
Erfrecht
Vreemdelingenrecht
Huurrecht

•
•
•
•

Sociale zekerheid
Participatiewet & bijstand
Arbeidsrecht
Ziektewet

Afspraken
Als u een zaak heeft die door ons kan worden behandeld, maken wij graag een afspraak voor een
gratis kennismakings-/oriënterend gesprek of intake met een van de advocaten.
Kennismakingsgesprek
Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken met elkaar, te kijken of het klikt of om in het kort de
mogelijkheid of haalbaarheid van een zaak te bespreken. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend, en
duurt maximaal een half uur.
Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek bespreken we uw zaak en bekijken we de mogelijkheden, risico’s en
financiële consequenties. In gezamenlijk overleg wordt bepaald welke stappen wij in uw zaak zullen
nemen, en voor welke strategie we kiezen. Daarnaast kunnen we in dit gesprek ook voor u nagaan
of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
Wilt u direct een afspraak maken? Bel ons dan op 010 473 89 88.

Klachtenregeling
Het kantoor heeft een interne klachtregeling, die met u wordt besproken tijdens de intake. U kunt
de klachtenregeling ook lezen op onze website: www.oranjestraat.eu.

Mediation
Naast advocaten zijn wij ook ervaren mediators en lid van zowel de vFAS als de MfN. Bij mediation
regelen partijen met behulp van een onafhankelijk derde, zelf de gevolgen van een conflict. Het is
bij uitstek een geschikte methode om conflicten en geschillen tot een goed einde te brengen. De
ervaring leert dat u na een geslaagde mediation de draad van uw leven makkelijker oppakt, nu u
zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen om tot afspraken te komen.
Mediation bij scheiding
Scheiden is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis, waarbij veel zaken moeten worden geregeld.
Wij kunnen u, als mediators, hierbij gedurende het hele traject begeleiden op zakelijk, juridisch en
emotioneel vlak.
Tijdens de mediation maakt u samen afspraken over de kinderen, alimentatie, scheiding en deling
van de gemeenschap en/of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en pensioenen. De afspraken
die u maakt worden opgenomen in een convenant en/of ouderschapsplan.
Wij dienen vervolgens het verzoek om echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap voor
u in, en zorgen ervoor dat uw huwelijk of geregistreerd partnerschap formeel wordt ontbonden.
Wilt u samen afspraken maken over een ouderschapsplan of een eerder opgesteld ouderschapsplan
wijzigen? Dan kunt u ook bij ons terecht. Ook voor mediation bij gezag en omgang of de alimentatie
bent u bij ons van harte welkom.
Mediation bij andere geschillen
Naast mediation bij scheidingen kan mediation ook succesvol worden ingezet bij andere
rechtsgebieden, zoals arbeidsgeschillen. In arbeidsgeschillen wordt mediation vaak gebruikt bij
conflicten tussen werkgever en werknemer, of bij werknemers onderling. Een van onze advocaten is
gespecialiseerd in arbeidsrecht en kan ook succesvol bemiddelen bij arbeidsconflicten.
Wilt u meer informatie over mediation? Kijk dan op onze website, of bel ons.

Kosten
De kosten van rechtsbijstand zijn afhankelijk van het aantal uren wat de advocaat aan uw zaak werkt.
Onze uurtarieven zijn als volgt:
Mediation: € 105,- per persoon per uur, excl. 21% BTW (€ 127,05 incl. BTW)
Overige zaken: € 195,- per uur, excl. 21% BTW (€ 235,95 incl. BTW)
Er kunnen bijkomende kosten zijn, zoals het griffierecht (administratiekosten van het gerecht waar
de zaak dient), kosten voor uittreksels e.d. Wij rekenen geen kantooropslag of –kosten, alle kosten
zitten inbegrepen in ons uurtarief.
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor
gesubsidieerde rechtsbijstand. Kijk voor meer informatie hierover in onze folder ‘Wat is
gesubsidieerde rechtsbijstand’.

Route & Contact

Parkeren
Rond het kantoor is voldoende parkeergelegenheid waar vooraf betaald kan worden via uw bankpas of via
Parkline en vergelijkbare apps. Op korte afstand is ook een parkeergarage (Passage).
Op 5 à 10 minuten loopafstand kan gratis geparkeerd worden aan de Nieuwe Haven (Oostzijde) en langs de
Burgemeester Knappertlaan.
Bereikbaarheid met het OV
Ook met het openbaar vervoer is het kantoor goed bereikbaar. Vanaf het NS station Schiedam Centrum kunt u
met de tram (lijn 21 en 24 ri. Rotterdam) richting de halte Koemarkt. Ook kunt u vanaf station Schiedam Centrum
met de bus (lijn 51 ri. Woudhoek, lijn 54 ri. Gorzen en lijn 126 ri. Maassluis) tot de halte Oranjestraat of Warande.
Vanaf daar is het circa 5 minuten lopen naar ons kantoor. Voor vertrektijden en andere reismogelijkheden kunt u
kijken op 9292.nl of RET.nl.
Habets & Pfeifle Advocaten en mediators
Nieuwe Haven 143D
3117 AA Schiedam
www.oranjestraat.eu
Openingstijden kantoor:
ma-do:
9.00-12.30 uur
vrijdag:
9.00-12.30 uur
Wij zijn aangesloten bij:

en 13.30-17.00 uur
en 13.30-16.00 uur

T
F
@

: 010 473 89 88
: 010 473 32 32
: info@oranjestraat.eu

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?
Als u een juridisch probleem heeft dat u niet zelf kan oplossen maar geen advocaat of
mediator kunt betalen, heeft u misschien recht op gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel
toevoeging genoemd).
Als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft, komt u misschien in aanmerking voor een
toevoeging. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage, het griffierecht (de administratiekosten van
het gerecht waar de zaak dient) en kosten voor uittreksels.
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw fiscaal jaarinkomen in 2016. Het inkomen en
vermogen van uw eventuele partner wordt ook meegerekend. Dit geldt niet in geval van
echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap en vergelijkbare zaken.
Als u in aanmerking lijkt te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand zal de advocaat deze voor u
aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt vervolgens de hoogte van uw eigen bijdrage.
Inkomens- en vermogensnormen
Op de achterzijde van dit blad vindt u een tabel met de inkomensnormen en eigen bijdragen. Uit
de tabel kunt u afleiden of u recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand en welke eigen bijdrage
op u van toepassing is.
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of gesubsidieerde mediation als uw
vermogen in box 3 in 2016 hoger was dan het heffingsvrij vermogen (€ 24.437).
Korting op de eigen bijdrage
Denkt u bijstand van een advocaat nodig te hebben in uw probleem? Bel dan met het Juridisch
Loket. Als u namelijk door het Juridisch Loket wordt doorverwezen naar een advocaat, ontvangt u
een verwijzing (diagnose-document) waarmee u € 53,- korting krijgt op de eigen bijdrage.
U kunt het Juridisch Loket op werkdagen tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 0900
8020. U kunt het Juridisch Loket ook bezoeken op het volgend adres: Weena 719, Rotterdam
(naast Rotterdam Centraal Station). Zij zijn iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open
van 09:00 tot 11:00 uur.
Bijzondere bijstand
Indien u een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt u bij sommige
gemeentes (o.a. Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam) een ‘aanvraag bijzondere bijstand’ indienen
bij de afdeling Inkomen. U kunt dan de eigen bijdrage en (meestal ook) de bijkomende kosten
vergoed krijgen.
Vergeet niet bij het aanvragen van de bijzondere bijstand om de originele factuur en een kopie
van de toevoeging te geven aan de gemeente!

Eigen bijdrage per 1 januari 2018
Gehuwd, samenwonend of
éénoudergezin
Fiscaal inkomen 2016

Alleenstaanden
Fiscaal inkomen 2016

€ 0 – 26.500
€ 26.501 – 27.500
€ 27.501 – 28.800
€ 28.801 – 32.100
€ 32.101 – 38.000
€ 38.001 of meer

Reguliere toevoeging
€ 340,€ 196,€ 412,€ 360,€ 566,€ 514,€ 720,€ 669,€ 849,€ 823,geen recht op gesubsidieerde
rechtsbijstand

€ 0 – 19.100
€ 19.101 – 19.800
€ 19.801 – 20.800
€ 20.801 – 22.700
€ 22.701 – 26.900
€ 26.901 of meer

€ 0 – 38.000
€ 38.001 of meer

Mediation tot 4 uur
€ 53,geen recht op gesubsidieerde
rechtsbijstand

€ 0 – 26.900
€ 26.901 of meer

€ 0 – 26.500
€ 26.501 – 38.000
€ 38.001 of meer

Mediation langer dan 4 uur
€ 53,€ 105,geen recht op gesubsidieerde
rechtsbijstand

€ 0 – 19.100
€ 19.101 – 26.900
€ 26.901 of meer

Lichte adviestoevoeging
€ 0 – 27.500
€ 108,€ 77,€ 0 – 19.800
€ 27.500 – 38.000
€ 142,€ 129,€ 19.801 – 26.900
€ 38.001 of meer
geen recht op een lichte
€ 26.901 of meer
adviestoevoeging
n.b. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
De blauwe bedragen zijn de eigen bijdragen voor zaken betreffende echtscheiding, beëindiging
samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag/voogdij en omgangsregeling. De
rode bedragen zijn voor alle andere zaken.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de gesubsidieerde rechtsbijstand? Kijk dan op de website van de Raad
voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl) of bel de Raad: 088 787 1000.
Habets & Pfeifle
Advocaten & Mediators
Oranjestraat 2, 3111 AP Schiedam
010 473 89 88

