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Onderwerp

Schade en letsel in het verkeer 

Contracten over voertuigen en 

(lucht-)vaartuigen

Strafzaken

Vakantie

Gezondheid & letsel

Gezondheid & contracten

Sociale zekerheid

Pensioen

Schade aan persoonlijke eigendommen

Onrechtmatig handelen door uzelf

Personenrecht & ouderschap

Vrijwilliger

Hulp bij confl icten

–  over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer)

–  over koop, verkoop, reparatie of onderhoud van een motorrijtuig of (lucht-)vaartuig. 

Bij motorrijtuigen moet het gaan om een merkdealer, BOVAG- of FOCWA-bedrijf

–  over de verzekering van uw motorrijtuig of (lucht-)vaartuig 

–  over het terugvorderen van een motorrijtuig of (lucht-)vaartuig bij confl icten over eigendom, bezit of beslaglegging

–  die rechtstreeks verband houden met een sleep- of vervoersovereenkomst

–  over het invorderen van uw rijbewijs, maar niet als dat gebeurt in een strafrechtelijke procedure

–  over strafrechtelijke vervolging en bij verkeersboetes

–  over een vakantie die u heeft geboekt, over:

> het vervoer naar en van uw reisbestemming

> de gehuurde accommodatie

> de door u gesloten reis- of annuleringsverzekering

–  over uw gezondheid als u letsel heeft opgelopen. Bijvoorbeeld:

> persoonlijk letsel dat u buiten het verkeer is toegebracht

> persoonlijk letsel of ziekte ontstaan op of in verband met uw werk in loondienst of als ambtenaar

> fouten bij een medische behandeling of medische verzorging

–  over een contract met een arts, medische instelling of verzorgingsinstelling

–  over een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij

–  over een ziektekostenverzekering bij een verzekeringsmaatschappij

–  over uw recht op een uitkering op grond van sociale zekerheidswetten

–  met een uitvoeringsorganisatie of uw werkgever over uw eigen pensioen 

–  over schade die anderen buiten het verkeer hebben toegebracht aan uw persoonlijke eigendommen 

–  die ontstaan omdat iemand van u schadevergoeding wil hebben

–  die te maken hebben met uw persoonlijke staat en de verhouding tussen u en uw kinderen (of adoptie-, stief- en pleegkinde-

ren). Bijvoorbeeld confl icten over:

>  uw naam, het erkennen van kinderen, betaling van alimentatie voor uw kinderen, onder curatele stellen en bewindvoering

– die te maken hebben met uw optreden als vrijwilliger
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Module Basis 

Onderwerp

Goederen & diensten

Onderwijs

Financiële instellingen

Woning

Buren

Overheid

Hulp bij confl icten

–  die ontstaan als u als consument goederen of diensten aanschaft

–  met een onderwijsinstelling over onderwijs

–  over studiefi nanciering

–  met fi nanciële instellingen, zoals banken en verzekeraars

–  die te maken hebben met het kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, bezit, huren, tijdelijk verhuren of gebruiken van uw 

woning of van uw vakantiewoning in Nederland

–  die u heeft met uw buren. Dat moet dan wel gaan over het burenrecht.

–  met de plaatselijke of landelijke overheid in Nederland

Module Consumeren en Wonen

Onderwerp

Loondienst & ambtenaar

Tuchtzaken in de uitoefening van uw 

beroep

Hulp bij confl icten

–  die te maken hebben met uw werk in loondienst of als ambtenaar

–  die ontstaan als u in de uitoefening van uw beroep te maken krijgt met een tuchtzaak over handelingen die u heeft verricht in 

loondienst of als ambtenaar

Module Werk

Onderwerp

Vermogensbeheer

Uw vakantiewoning in het buitenland

De Nederlandse Belastingdienst

Erfrecht

Scheidingsmediation

Hulp bij confl icten

–  over vermogensbeheer

–  over uw vakantiewoning in de Europese Unie 

–  over beslissingen van de Nederlandse Belastingdienst over een belasting of heffi ng die uzelf betreft

–  over een erfenis

 U kunt hulp krijgen van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap

Module Belasting, Vermogen en Scheidingsmediation 
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