
Burgeradvies

Wat?
Steeds vaker worden we geconfron-
teerd met ingewikkelde regelgeving.
Vindt u hierin alleen uw weg niet
meer? Dan kunnen wij vanuit aan-z
helpen met de dienst Burgeradvies.

De burgeradviseur is een vrijwilliger
die vanuit persoonlijke interesse en
opleiding goed de weg weet in wet- en
regelgeving. Samen met u zoekt
hij/zij naar oplossingen en
antwoorden op uw vragen. 

Bij aan-z is een team van burger -
adviseurs actief, elk met hun eigen
specialiteit. 
Bovendien is deze dienstverlening
gratis. 

Voorbeelden?
De burgeradviseur kan u met raad en
daad bijstaan door: 
• samen uw vragen en eventuele

problemen op een rijtje te zetten;
• samen op zoek te gaan naar

oplossingen;
• informatie, advies en begeleiding te

geven;
• te helpen bij het invullen van

formulieren  of opstellen van
brieven;

• contact te houden tot gewenste
oplossingen bereikt zijn.

Hoe?
De burgeradviseur vertrekt vanuit uw
vraag. Hij/zij gaat samen met u op
zoek naar mogelijke oplossingen,
zonder daarbij keuzes op te dringen. 

De burgeradviseur is een
vertrouwenspersoon en handelt met
respect voor uw privacy.

Neem contact met ons op voor een
afspraak. De burgeradviseur komt
dan bij u thuis op bezoek.



Samen ‘aan zet’
Wij horen graag van u, want niemand
hoeft er alleen voor te staan. Onze
overtuiging is dat wij zijn samen ‘aan
zet’ zijn. Wij willen uw vragen
kennen.
Wellicht vinden we samen het
antwoord.

Neem contact op!
Ons aanbod is bedoeld voor iedereen
die inwoner is van Assenede,
Kaprijke, Sint-Laureins, Terneuzen
en Wachtebeke.

We zijn bereikbaar op werkdagen van
van 8.30 tot 17.00 uur.

Telefoon vanuit Nederland: 
0115 – 56 30 15
Telefoon vanuit België: 09 344 3610

Via e-mail: info@aan-z.eu

Lees verder op onze website:
www.aan-z.eu.

V.U.: aan-z, Annik Terryn, Markt 1, 4571 BG Axel 

van A tot Z
van Advies tot Zorg

van Assenede tot Zaamslag
van Appeltaart bakken tot Zwemmen

van 0 tot 100 jaar


