
 

 
Praktisch Glashelder Samen 

Op zoek naar antwoorden? 
Op het spreekuur gaan we snel en vakkundig in op jouw vragen:  

praktisch, glashelder en betaalbaar 

Zit je ergens mee? 
✓ Heb je een brandende vraag waar je maar geen antwoord op kunt vinden of ligt 

een burenruzie zwaar op je maag?  

✓ Zou je wel eens willen weten hoe sterk je nu eigenlijk staat in deze zaak? 

✓ Heb je een vervelende brief gehad van bijvoorbeeld de 

gemeente over je tuin? 

✓ Of van de buren en/of hun advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar? 

✓ Wil je wel eens een tweede mening? 

✓ Wil je zonder hoge kosten je zaak aan mij voorleggen? 

✓ Zoek je naar een goede oplossing? 

Kom dan naar het spreekuur! 
Telefonisch, online of gewoon bij ons op kantoor! 

 Na bestelling van het spreekuur via de site, kun je jezelf 

inroosteren voor een datum en tijd 

Waarom zou je dat doen?  
Op het spreekuur gaan we helemaal voor jouw vraag of 

dossier zitten en krijg je mijn volle aandacht: persoonlijk en 

“Goedkope en 

praktische hulp” 
Liesbeth heeft mij snel en goed 

geholpen en ik ben dan ook 

positief over haar advies. 

Rieneke Beins, Winsum 

 

“Nu weten we waar we 

aan toe zijn” 
De burenruzie met onze 

achterburen zat ons niet 

lekker. Liesbeth’s advies was 

helder en daar konden we 

weer verder mee. 

Dirk Zwanenburg, Zwolle 

 

“Goed rapport” 
Als leek heb je er natuurlijk 

geen kaas van gegeten en dan 

is het wel fijn als je op een 

duidelijke manier deskundig 

antwoord krijgt. 

Manon Keuning van Keuning 

Recreatie en 

Bungelowverhuur ’t 

Vennewater te Heiloo 

 

“We kwamen er niet 

meer uit” 
We hebben van Liesbeth goed 

advies gekregen en praktische 

tips. We staan nu een stuk 

zekerder in deze zaak en dat 

leidt tot veel minder spanning 

in ons gezin. 
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praktisch. En je gaat de deur uit of je hangt op mét 

een antwoord waar jij verder mee kan: vakkundig, 

praktisch en glashelder. 

Het spreekuur is natuurlijk geen wondermiddel. 

Bij moeilijke dossiers moet ook ik er even goed voor 

gaan zitten. Want vaak zit het toch in de details en 

die heb je soms op het spreekuur niet meteen paraat 

of uit een dossier gevist. Dan is misschien een 

dossieranalyse meer geschikt voor je. 
Als je een nadere advies nodig hebt of we komen 

tot de conclusie dat het dossier toch te ingewikkeld is 

voor het spreekuur óf ik heb er bijvoorbeeld geen of 

onvoldoende verstand van, dan krijg je daar eerlijk 

antwoord op. Ik wijs je altijd de weg naar de goede 

oplossing, óók als die buiten mij ligt.  

 

Wil jij graag antwoord? 
Je kunt je hier inschrijven voor het spreekuur. 

 

Waarom moet ik betalen? 
Veel advocatenkantoren en juridische adviesbureaus 

hebben toch een gratis, eerste gesprek?  

Dat klopt.  

Bij mij werkt dat net even anders. Op mijn 

website vind je heel veel informatie over illegaal 

grondgebruik. Daar kan jij volop je voordeel mee 

doen. Ook kan je veel kennis over juridische zaken 

verwerven via mijn gratis video’s op YouTube en 

mijn digitale nieuwsbrief: de Lies@Letter. Je kunt je 

hiervoor aanmelden op de website (onderaan de 

homepagina). 

Op het spreekuur geven we advies op maat, 

helemaal toegespitst op jouw situatie: snel, 

gemakkelijk en niet duur.  

Hoe werkt het spreekuur? 
Je leest dit stappenplan én mijn 

algemene voorwaarden goed door en 

besluit dat dit iets voor je is. 

 
1. Je meldt je aan op de website. 
2. Na betaling kan je aangeven op 
welke datum en tijdstip je het 
spreekuur wilt bezoeken of door mij 
gebeld wilt worden.  
3. Daarna vul je alle gegevens in,  
dat is van belang voor mijn 
administratie en de factuur.  
Kom niet spontaan naar het 
spreekuur, want dan loop je het 
risico dat ik geen tijd voor je kan 
inruimen. Aanmelden via de website 
aub. 
4. Als je je aanmeldt, dan ga ik er 
vanuit dat je akkoord bent met de 
voorwaarden in dit stappenplan en 
mijn algemene voorwaarden.  
5. Wij bevestigen je aanmelding en 
betaling en gekozen datum en 
tijdstip per e-mail. 
6. Je neemt je dossier onder je arm 
mee (persoonlijk spreekuur) of je 
stuurt me de stukken per mail toe via 
WeTransfer (telefonisch spreekuur). 
Voor het mailen krijg je nog apart 
instructie. Je mag ook iemand 
meenemen, maar geef dat even van 
te voren aan me door, dan zetten we 
een stoel bij. 
7. In ongeveer een uur bespreken 
we jouw dossier. Je maakt zelf 
notities van hetgeen we bespreken. 
Misschien is het handig om van het 
gesprek een geluidsopname te 
maken met bijvoorbeeld je 
smartphone. 
 

Kleine prijs, groot effect 
Bezoek aan het spreekuur of een 

telefonisch spreekuur kost € 144,63 

exclusief BTW of € 175,- inclusief 

BTW. 

 

Dit is een vaste prijs en inclusief 

koffie en thee, enz. Van Leijen 

Overheidsrecht brengt je verder geen 

kantoor- of reiskosten in rekening. 

http://www.vanleijenoverheidsrecht.nl/spreekuur
http://www.illegaalgrondgebruik.nl/
http://www.illegaalgrondgebruik.nl/artikelen/
http://www.illegaalgrondgebruik.nl/artikelen/
http://www.youtube.com/channel/UC1l37XKjq_0lq19DfztvYgg
http://www.illegaalgrondgebruik.nl/wp-content/uploads/Algemene-Voorwaarden-Van-Leijen-Overheidsrecht.pdf
http://www.vanleijenoverheidsrecht.nl/spreekuur
http://www.illegaalgrondgebruik.nl/wp-content/uploads/Algemene-Voorwaarden-Van-Leijen-Overheidsrecht.pdf
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Liever eerst nog wat meer informatie? 
Dat kan. Kijk ook eens op de blog van Liesbeth van Leijen over illegaal 

grondgebruik, haar pitch film of op YouTube (klik op de plaatjes). 

 

Mail Liesbeth op: info@vanleijenoverheidsrecht.nl of bel 073 747 04 03. 
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