
 
 
Samenvatting en toelichting op de Algemene Voorwaarden juridische dienstverlening NVLF 
 
De NVLF verleent juridisch advies aan leden die in dienstverband werken, voor alle zaken die met 
arbeid en inkomen te maken hebben. Hiervoor heeft de NVLF een overeenkomst afgesloten met de 
juristen. Onder de juridische dienstverlening wordt verstaan: het geven van advies en indien 
noodzakelijk namens u optreden in bezwaar- en beroepszaken. Bezwarencommissies bij 
functiewaarderingsgeschillen vallen niet onder deze dienstverlening. 
 
De beoordeling of een vraag van de leden wordt doorgestuurd naar de juristen, gebeurt door de 
medewerkers van het verenigingsbureau. Het merendeel van de vragen wordt door deze 
medewerkers afgehandeld. 
In bijzondere, of complexe situaties, zal aan de juristen worden gevraagd contact met u op te nemen.  
 
Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening van de NVLF moet u aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

1. Lid zijn van de NVLF (studenten, buitengewone leden, leden werkzaam in het buitenland zijn 
hiervan uitgezonderd) 

2. Werken in dienstverband 
3. De vraag heeft met arbeid en inkomen te maken 
4. De vraag is niet ontstaan vóór aanvang van het lidmaatschap, tenzij 12 maanden contributie 

met terugwerkende kracht wordt betaald. 
 
Aan de dienstverlening zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

1. Elk lid in dienstverband heeft recht op maximaal 10 uur gratis rechtsbijstand per zaak. De 
meerdere uren worden bij het lid in rekening gebracht tegen een bedrag van €85,00 per uur 
(incl. BTW). De jurist brengt u tijdig op de hoogte als een overschrijding van de limiet na 10 
uur dreigt. 

2. Op het moment dat de jurist besluit om te verwijzen naar een derde partij vervalt het recht op 
10 uur gratis rechtsbijstand. Per geval bepaalt het Verenigingsbestuur hoeveel uur gratis 
rechtsbijstand wordt verleend. 

 
De dienstverlening wordt uitgesloten, beperkt of beëindigd bij: 

1. Opzeggen van het lidmaatschap 
2. Indien u een betalingsachterstand bij de NVLF heeft 
3. In die zaken die beogen de NVLF, dan wel een van de medewerkers van de NVLF 

aansprakelijk te stellen 
4. Bij het onjuist of onvolledig informeren van de jurist, het niet overleggen van relevante 

dossierbescheiden, niet naleven van fatale termijnen, of handelen in strijd met de adviezen 
van de jurist 

5. Indien zonder voorafgaand overleg en overeenstemming hierover de tegenpartij benadert 
6. Zonder voorafgaand overleg en overeenstemming met de jurist het raadplegen van een 

deskundige of andere rechtshulpverlener  
 
De juridische dienstverlening van de NVLF bevat niet de kosten voor rechtszaken en andere 
procedures waarmee bijvoorbeeld griffierechten zijn gemoeid.  
Voor een volledig overzicht van de Algemene Voorwaarden verwijzen wij naar de website. 
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