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A: Gontactgegevens

Klant
Voorletters:
Ad res:
Woonplaats:
Geslacht:
Email adres:

Voorletters
Adres
Woonplaats
M/V
Email

Achternaam:
Postcode:
Telefoonnummer
Geboortedatum:

Achternaam
Postcode
Nummer

Het Juridisch Loket
Naam medewerker Naam medewerker hlL

Datum adviesgesprekDatum adviesgesprek

B: Gespreksgegevens

Omschrijving aanleiding Omschrijving aanleiding
gesprek:

Inhoud gesprek Inhoud gesprek

Wat is de behoefte van
de klant:

Behoefte klant

Advies verwijzing Verwijzing

Klant naast verwijzing sociale domein tevens
doorverwezen naar advocaat of andere
juridische dienstverlener

Naam organisatie advocaat/juridisch
dienstverlener

Heeft de klant al contact met andere
i nsta nties/vertrouwenspersoon :

nNee nJa

Naam organisatie

nNee nla
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Naam organisatie Naam organisatie



C: Doorverwijzing

De medewerker van het Juridisch Loket
verwijst de klant naar:

Het initiatief tot het opnemen van contact ligt
bij:

her lvridisch

n Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
u Stichting Centrum voor Jeugd & Gezin Midden-Limburg
tr Stichting Punt Welzijn
n Gemeente Weert
n Anders, namelijk

n Dienstverlener
n Klant

Waarom is het nodig om gegevens uit te wisselen?

Vaak komt een probleem niet alleen. Als u op meerdere levensgebieden vragen heeft, kan het goed zijn om ook
nog een andere dienstverlener in te schakelen. Om u hier in een vroeg stadium bij te ondersteunen, werken wij
samen met diverse paftijen binnen het sociaal domein. De partijen met wie wij in Weert samenwerken staan
hierboven bij 'C'. Om u sneller en effectiever te ondersteunen, kunnen wij dit formulier op uw verzoek al
doorsturen. U hoeft dan niet uw hele verhaal te herhalen. Ook kunt u ervoor kiezen geen gegevens of enkel uw
contactgegevens door te laten sturen. Ook kunt u ervoor kiezen om zelf contact op te nemen met de volgende
dienstverlener.

De klant geeft toestemming voor het volgende:

n Verwijzing zonder dat er sprake is van gegevensuitwisseling.
n Doorverwijzing naar de partij aangekruist bij'C' met een beperkfe gegevensuitwisseling. Het betreft hier alleen
de Contactgegevens (A).
n Doorverwijzing naar de part¡j aangekruist bij'C'met een volledige gegevensuitwisseling. Het betreft hier zowel
de contactgegevens (A) als de gespreksgegevens (B).
n Ik geef toestemming aan de opvolgend dienstverlener (C) om Het Juridisch Loket te informeren of er contact is
geweest, de doorverwijzing juist was, en -zo niet- naar welke opvolgend dienstverlener eventueel is doorverwezen.

n Ik geef toestemming aan het Juridisch Loket om alle gegevens op dit formulier te registreren in haar eigen
systeeml

Ondertekening klant

Datum:
Plaats:
Handtekening

Hiermee verklaart de klant dat bovenstaande gegevens juist zijn en kennis te hebben genomen van zijn/haar recht om
te allen tijde zijn/haar toestemming voor het uitwisselen van gegevens zoals opgenomen in dit formulier in te trekken.

1 Deze gegevens worden alleen opgeslagen en mogelijk geraadpleegd als u een nieuwe aanvraag bij het Juridisch Loket indient.
Hiermee kunnen wij inzicht krijgen in uw historie en u zo gericht mogelijk helpen bij de nieuwe aanvraag. Voor meer informatie
over ons privacy beleid : http://www.iuridischloket.nl/privacvbeleid
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