TL SydVest i Esbjerg og DAHL Esbjerg har indgået følgende aftale vedrørende
rådgivning af Teknisk Landsforbunds medlemmer:
1. Månedlig konsultation
Hver den første torsdag i måneden i tidsrummet fra kl. 15.00 & 17.00 stiller DAHL vederlagsfrit
en jurist til rådighed for Teknisk Landsforbundsmedlemmer i Exnersgade 37, 6700 Esbjerg.
Teknisk Landsforbund aftaler mødetidspunkterne med de enkelte medlemmer, og får oplyst fra
medlemmerne, hvilke problemer de ønsker at drøfte med juristerne, således at DAHL i vid
omfang kan sende en jurist, der har kendskab til disse sagsområder.
Et par dage forud for det månedlige møde fremsender Teknisk Landsforbund en oversigt over,
hvem juristerne skal møde, og hvilke problemer der skal drøftes.
Der er ikke konsultation i juli måned.
Som et led i aftalen giver Teknisk Landsforbund besked til medlemmerne om, når mødet
aftales, at medbringe kopi af denten den enliges, eller hvis medlemmet er gift/samlevende,
både medlemmets og ægtefællens/den samlevendes seneste årsopgørelse fra kommunen.
2.
Aftalen er endvidere, at afdelingen/medlemmerne altid er velkommen til at få et gratis
telefonisk råd og ligeledes et møde af kortere varighed, hvor man ligeledes kan få et råd uden
betaling.
Områderne, der som oftest vil være spørgsmål omkring, er følgende:
-

Ejendomshandler
Erstatningsret
Betalingsstandsning/konkurs/lønkrav
Forsikring
Familieret
Lejeret
Strafferet/færdselsret
Dødsboer

Aftalen er, at hvis medlemmerne skal bruge DAHL til ejendomshandler, udfærdigelse af
testamente og særejeægtepagter får medlemmerne en rabat på 25 %
I forbindelse med ejendomshandler skal bemærkes, at medlemmerne helst skal henvende sig
til DAHL inden underskrift af købsaftalen, eller også skal det indføjes i købsaftalen, at handlen
er betinget af DAHL's godkendelse.
-------Aftalen kan anvendes af alle medlemmerne i TL SydVest. Har du/I ikke mulighed for at møde
frem på TL SydVest adresse i Esbjerg, kan der laves aftale om telefonisk rådgivning. Kontakten
formidles via TL SydVest.
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