
 Arbeidsongeschikte werknemer?  Doe de re-integratiecheck!

KVZ_09989_lealfet_A4_Re-integratiecheck_def.indd   1 week206-01-15   12:27



Doe de re-integratiecheck!

Hoe werkt het?
U stuurt ons het re-integratiedossier van 
een arbeidsongeschikte werknemer. Wij 
bestuderen het dossier en geven u tele-
fonisch of per E-mail een kort maar 
concreet en praktisch advies. U weet 
daarna wat u moet doen om de kosten 
van uw arbeidsongeschikte werknemer 
zo veel mogelijk te beperken.

Wat kost het?
Voor deze re-integratiecheck brengen 
wij u een vast bedrag in rekening van   
e 160 exclusief omzetbelasting.

Kantoor Mr. van Zijl B.V.
Korvelseweg 142, 5025 JL  Tilburg
Postbus 1095, 5004 BB  Tilburg
Telefoon: (013) 463 55 99  
Fax: (013) 463 22 66
E-mail:  mail@kantoormrvanzijl.nl
Internet:  www.kantoormrvanzijl.nl

Van Zijl Casemanagement B.V.
Korvelseweg 142, 5025 JL  Tilburg
Postbus 1146, 5004 BC  Tilburg
Telefoon: (013) 762 01 12  
Fax: (013) 762 01 13
E-mail:  mail@vanzijlcasemanagement.nl
Internet:  www.vanzijlcasemanagement.nl

     Casemanagers met de advocaten 
van Kantoor Mr. van Zijl erachter!‘  ’

De re-integratiecheck wordt uitgevoerd door één van de 
register casemanagers van Van Zijl Casemanagement.  
Deze werken in opdracht van Kantoor Mr. van Zijl en onder  
de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van mr. J.P.M. (Joop) 
van Zijl als advocaat. De re-integratiecheck wordt uitgevoerd 
op basis van een opdracht van u aan Kantoor Mr. van Zijl B.V. 
en de kosten van de re-integratiecheck worden u dan ook in 
rekening gebracht door (via) Kantoor Mr. van Zijl B.V.
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