
Werk je als animator, VFX of Motion Design professional en heb 
je vragen over werk en inkomen? DAMD! helpt met deskundig 
advies waar we kunnen en met juridische ondersteuning waar 
dat nodig is.

Gratis rechtsbijstand!

GRATIS 
RECHTSBIJSTAND

WANNEER MAAK JE AANSPRAAK OP GRATIS JURIDISCHE HULP? 
Dat kan onder meer in de volgende gevallen:
• zorgvuldig vooraf sceening van contracten
• een klant legt het contract anders uit
• je producent of opdrachtgever wil je artwork 
• je wordt ontslagen, ziek of geïntimideerd
• incassoservice

Ben je schuldeiser of moet je zelf een schuld betalen en heb je een 
vraag over incassozaken? Dan kun je dagelijks bellen met onze juridi-
sche helpdesk op 0900 368 54 36. 

FNV KIEM KAN HET INCASSOTRAJECT VAN JE OVERNEMEN
Onze experts kunnen de meest dingende vragen snel beantwoorden. 
Wij kunnen ook het hele incassotraject van je overnemen (vanaf bedra-
gen tot € 350 euro inclusief btw) en de debiteur sommeren tot betaling. 
Zonder bijkomende kosten voor jou. Een hele zorg minder. Zie verder: 
IncassoService

Onze juristen staan kosteloos voor je klaar, als het nodig is tot in de 
rechtbank.

Lastige situaties kunnen zich altijd voor doen. En vaak onverwachts. Je 
opdrachtgever of producent belt en heeft een heel ander idee over de 
gemaakte afspraken. Vanzelfsprekend wil je zo snel mogelijk verder met 
wat je echt belangrijk vindt. Je werk. Maar hoe? DAMD! helpt je verder 
in die situaties. Meer informatie? Neem direct contact op.

ADVIES OF JURIDISCHE ONDERSTEUNING NODIG: BEL DAMD / 
FNV KIEM VOOR RECHTSBIJSTAND
Onze helpdesk is te bereiken op 0900 36 854 36 en heeft specialisten 
op allerlei gebieden betreffende werk en inkomen voor je klaar staan:

http://www.damd.nl/contact


GRATIS 
RECHTSBIJSTAND

• juridisch medewerkers voor informatie over wet- en regelgeving
• juristen voor advies en ondersteuning bij conflicten
• juristen gespecialiseerd in auteursrecht en intellectueel eigendom
• juristen voor advies bij letselschade 

Heb je andere vragen? Kijk eerst even bij de FAQ. Vaak kun je daar al 
je antwoord vinden.

NIET GRATIS, MAAR GOEDKOOP: BEGELEIDING  
BIJ CONTRACTONDERHANDELINGEN
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je professionele assistentie 
nodig hebt bij het afsluiten van een overeenkomst. Denk dan bijvoor-
beeld aan een uitgebreide opdrachtovereenkomst, een project voor een 
grote opdrachtgever of waar behoorlijke belangen/rechten inzet van de 
onderhandelingen zijn. Wanneer je te maken krijgt met onderhande-
lingssituaties waarin de andere partij zich laat vertegenwoordigen door 
gespecialiseerde juristen heb je misschien behoefte om je eigen juri-
disch adviseur bij je te hebben. 

Deze service kan DAMD! je bieden en kan je assisteren bij het afsluiten 
van een overeenkomst. Samen met de adviseur bereid je de contract-
bespreking voor en je kunt de onderhandeling samen met hem voeren. 

Kosten
Leden: € 100,– per uur
Niet-leden: € 135,– per uur
Deze kosten zijn vrij van btw en fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt een 
factuur.

Aanmelden

http://www.fnv-kiem.nl/formulier/13/

