Aanvraag
Toevoeging Milieurechtsbijstand
Rechtspersonen
Dossiernummer ………………..

1. Gegevens advocaat

Raad voor Rechtsbijstand
Postbus 70503
5201 CD Den Bosch
t.a.v. T. Voogels

Naam
Registratienummer
Telefoon

Kantoornaam
Adres
Postcode en woonplaats

2. Naam rechtspersoon
Naam
Gevestigd te

□ Statuten bijvoegen
□ Financiële stukken bijvoegen, Accountantsrapportage cq
financieel jaarverslag, overzicht activa en passiva,

3. Naam en adres van rechtspersoon
Zonder deze naam en adres kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Er kan niet volstaan worden met de mededeling: per adres
raadsman / raadsvrouw.

a. Naam contactpersoon
b. Adres
c. Postcode
d. Woonplaats
e. Telefoonnummer

mobiele telefoon: 06-

4. Zaakgegevens
a. Tegenpartij:
b. Omschrijving rechtsprobleem □ K 010 milieuzaken algemeen
□ K 020 Ruimtelijke ordening
□ K 030 Natuurwetgeving
□ K 040 Bestuursrecht algemeen
□ K 050 overig toelichten

c. Inzichtelijke toelichting op de aard van de zaak of de kwestie waarvoor u bent benaderd

d.

□ procedure

□ advieszaak

□ nog niet bekend

e. Procedure-instantie:

5. Verklaring aanvrager / aanvraagster
De ondergetekende(n) verklaart/verklaren namens de rechtspersoon:





ermee bekend te zijn dat de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de raad voor rechtsbijstand;
ermee bekend te zijn dat het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van
de toevoeging of tot strafvervolging;
dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt;
ermee bekend te zijn dat de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een
bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen). De resultaatsbeoordeling geldt niet voor
vreemdelingenzaken (en strafzaken).

Datum verklaring

Naam/namen (in blokletters)

Handtekening* vertegenwoordiger(s) rechtspersoon

* Als de handtekening van vertegenwoordiger(s) ontbreekt/ontbreken en de advocaat als gemachtigde de toevoegingsaanvraag ondertekent
verklaart hij / zij daarmede dat vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon op de hoogte is/zijn van bovengenoemde verklaring.

6. Ondertekening advocaat
Datum aanvraag

Handtekening advocaat

Bijlage(n)

