
SOCIAAL RAADSLIEDEN

Loop binnen bij SEZO:

Hulp bij 
juridische 
problemen

SEZO biedt in Amsterdam Nieuw-West Algemeen Maatschappelijk Werk, Wijkzorg en Sociaal Juridische Dienstverlening.  

SEZO verzorgt tevens Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart, Mannencentrum Daadkr8, de spelinlopen en speluitleen en het programma 

Buurtsportcoaches in Nieuw-West. Kijk voor meer informatie over SEZO op www.sezo.nl

Telefoon: 020 - 667 51 00
Internet: www.sezo.nl
E-mail: info@sezo.nl

• Slotervaart
Kantoor SEZO 
Ott ho Heldringstraat 5 
1066 AZ Amsterdam

• Osdorp
Kantoor SEZO 
Wolbrantskerkweg 84 
1069 DA Amsterdam

Vrouw en Vaart
President Allendelaan 733 
1068 VN  Amsterdam

• Slotermeer
De Kandelaar
Burg. Vening Meineszlaan 64
1063 BE Amsterdam

Inloopspreekuur Van Deysselbuurt 
Burg. van Leeuwenlaan 63
1064 KL Amsterdam

• Geuzenveld
De Brug
Aalbersestraat 248
1067 GM Amsterdam

maandag 09:30 - 11:30
dinsdag 09:30 - 11:30
donderdag 09:30 - 11:30

maandag 13:00 - 15:00
dinsdag 09:30 - 11:30
woensdag 09:30 - 11:30
donderdag 09:30 - 11:30

vrijdag 09:30 - 11:30

dinsdag 09:30 - 11:30

dinsdag 13:00 - 15:00

woensdag 09:30 - 11:30

SEZO is er voor u!
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Heeft u een juridisch probleem? 
Kom dan naar een van onze inlopen, stuur een e-mail naar  
sr@sezo.nl of bel 020 - 667 51 00. Sociaal Raadslieden geven 
informatie op sociaal juridisch gebied en helpen u bijvoorbeeld met 
het schrijven van bezwaarschriften en brieven. Deze hulp is gratis.
Kijk voor eventuele wijzigingen in de inlooptijden op onze website: 
www.sezo.nl

Sociaal Raadslieden helpen u!
Sociaal Raadslieden helpen bij vragen over:
• belastingen, toeslagen en kwijtschelding
• consumentenzaken
• schulden
• uitkeringen
• werk
• huurrecht
• personen- en familierecht 

Welke problemen?
Sociaal Raadslieden helpen u bij juridische problemen. Bijvoorbeeld:
• indienen bezwaarschriften
• klachtbrieven
• verzoekschriften
• betalingsregelingen
• IND-formulieren
• aanvragen van kinderopvangtoeslag
En nog veel meer!

Hoe kunt u ons bereiken?
Ga naar een van onze SEZO inlopen, stuur een e-mail naar sr@sezo.nl  
of bel 020 - 667 51 00.

Goed om te weten
Sociaal Raadslieden van SEZO werken in opdracht van de Gemeente  
Amsterdam. Onze hulp is gratis. Tijdens onze begeleiding is uw privacy 
gewaarborgd. We hebben een beroepsgeheim en een privacyreglement. 
SEZO is gecertificeerd en geregistreerd in het Kwaliteitsregister van  
Sociaal Werk Nederland. 

 
Niet tevreden?
De medewerkers van SEZO proberen u zo goed mogelijk te helpen.  
Toch kan het gebeuren, dat u niet tevreden bent. Dan kunt u dit allereerst 
met de betreffende medewerker bespreken. Bent u dan nog niet tevreden, 
dan kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement en een klacht 
indienen bij SEZO.

Tot slot
SEZO biedt ook hulp voor persoonlijke problemen en geldproblemen.

Voorbeelden van vragen
Dit zijn voorbeelden van vragen die wij krijgen:

•  Ik heb een belastingaanslag gekregen.  
Kan ik hiertegen bezwaar maken?  
Kan ik deze in termijnen betalen?

•  Ik heb moeite om rond te komen.  
Heb ik nog ergens recht op?

•  Wat zijn de gevolgen voor mijn inkomen als ik ga 
samenwonen?

•  Ik heb een brief gekregen dat ik ineens een 
nieuwe energieleverancier heb, zonder dat ik me 
heb aangemeld. Wat kan ik hiertegen doen?

•  Ik heb iets via internet besteld maar ik wil het 
product toch niet, kan ik de koop ongedaan 
maken?

•  Mijn vrouw en ik gaan scheiden, wat moet ik 
allemaal regelen?

•  Ik wil mijn partner uit het buitenland naar 
Nederland halen, kan dat?

•  Ik heb mij ziekgemeld maar mijn werkgever wil 
dat ik toch ga werken, wat zijn mijn rechten?

•  Mijn vliegtuig was 24 uur vertraagd, kan ik een 
vergoeding krijgen?

Meer voorbeelden vindt u op www.sezo.nl


