
Coronavirus 

Het coronavirus heeft ertoe geleid dat alle rechtbanken en gerechtshoven in 

Nederland hun deuren hebben gesloten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor lopende 

procedures en nog op te starten procedures.  

Indien u al client bent bij ons kantoor, dan zullen we u uiteraard zo goed mogelijk 

informeren over de gevolgen voor uw specifieke zaak. Indien u toch nog vragen heeft 

hierover, neemt u dan gerust contact met ons op via telefoon (0475-395355) of per 

email info@ligtelijn-advocatuur.nl of via het rechtstreekse emailadres van uw eigen 

advocaat.  

Bent u nog geen client bij ons en wenst u juridische informatie, dan bent u nog 

steeds van harte welkom op kantoor voor een gratis informatiegesprek van een half 

uur. U kunt contact met ons opnemen voor het plannen van een afspraak via telefoon 

(0475-395355) of per email info@ligtelijn-advocatuur.nl 

Reeds geplande afspraken kunnen gewoon doorgaan. Tevens is het mogelijk om 

nieuwe afspraken te plannen.  

Tijdens afspraken houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en verwachten wij 

van u hetzelfde. Zo houden we gepaste afstand en schudden we geen handen. Bij 

verkoudheidsklachten zal geen gesprek op kantoor kunnen plaatsvinden. Wij 

verzoeken u om in dat geval tijdig contact met ons op te nemen.  

Bij het plannen van nieuwe afspraken, is er mogelijk iets minder flexibiliteit dan u van 

ons gewend bent, vanwege het feit dat ook onze medewerkers gedeeltelijk thuis 

werken. Wij hopen hierbij op uw begrip te kunnen rekenen.   

De openingstijden van ons kantoor zijn gewijzigd. Wij zijn geopend van maandag tot 

en met woensdag. Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag telefonisch 

bereikbaar.  

Heeft u verkoudheidsklachten of kunt of wilt u liever niet persoonlijk naar kantoor 

komen, dan bieden wij u ook graag de mogelijkheid van een telefonische afspraak.  

Wij hopen u op deze wijze de komende periode zo goed mogelijk van dienst te 

kunnen blijven zijn en wensen u en uw dierbaren veel sterkte en gezondheid in deze 

uitzonderlijke periode!  


