Lawyers for Lawyers heeft ‘Special Consultative Status’ bij de
Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties sinds 2013

Advocaten voor Advocaten (L4L) ondersteunt al ruim 25 jaar buitenlandse advocaten die in hun
beroepsuitoefening worden bedreigd of belemmerd. Het aantal advocaten dat in de beroepsuitoefening
gevaar loopt neemt toe. De afgelopen jaren heeft L4L zich ingezet voor advocaten in Bahrein,
Brazilië, Cambodja, Colombia, China, de Filippijnen, Haïti, Honduras, Indonesië, Iran,
Kameroen, Kazachstan, Kirgizië, Libanon, Maleisië, Marokko, Mexico, Myanmar, Nepal,
Pakistan, Rusland, Soedan, Spanje, Syrië, Tunesië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten,
Vietnam en Zimbabwe.
Om de continuïteit van onze steeds toenemende werkzaamheden te waarborgen, hebben wij uw
steun nodig en zoeken wij nu advocaten die ons jaarlijks met een vast bedrag van € 100 steunen.
Dat is minder dan de gangbare uurtarieven, maar levert onze bedreigde vakgenoten een steun op
die niet in geld is uit te drukken.
Ja, ik wil L4L graag steunen via deze SEPA-machtiging!
Door ondertekening van deze SEPA-machtiging geef ik aan L4L toestemming ingaande heden of per
_____________________, tot wederopzegging € 100,--* OF € _________ per jaar van mijn rekening
(IBAN) nr: NL_____________/____________/___________ /__________ / af te schrijven.
* indien u een hoger bedrag wilt invullen mag dat natuurlijk ook!

NB Indien u het onverhoopt niet eens mocht zijn met de afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden..
Ja, ik word actief!

Hierbij meld ik mij aan voor:

O schrijfacties (u hoeft zelf niets te schrijven, alleen de brieven te ondertekenen die wij u toesturen
en verzenden onder uw naam/kantoor)

O vertaalwerk: O Engels O Frans O Spaans O andere taal, nl:______________
O deelname aan focusgroep waarbij advocaten (voornl. vanuit Nederland) in land
en regio worden gemonitord

O L4L Nieuwsbrief (wij noteren dan uw onderstaand emailadres op onze lijst en blijft u op de hoogte)
Naam kantoor

:

___________________________________________________________________________________

Naam en voorletters: O Dhr O Mw __________________________________________________________________________
Adres

:

Postcode, plaats
Emailadres

___________________________________________________________________________________
:

___________________________________________________________________________________
:

________________________________________.@__________________________________

U kunt uw kenmerk te allen tijde bij ons opvragen mocht u dat nodig hebben.

Uw SEPA-machtigingskenmerk

DATUM:

dag | maand

-HANDTEKENING

---

| jaar

----

|

uw voorletters
(

--------

(voorbeeld: 12 feb 2014 AGM)

: ______________________________________________________________

Stuur svp dit ingevulde en ondertekende formulier naar: L 4 L, Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam
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