
Snel en deskundig GSM 
service bij Wise Telecom
Snelle, professionele hulp 
nodig bij schade van uw 
mobiele telefoon of Ta-
blet? 

Dan kunt u vanaf nu terecht 
bij Wise Telecom, de tele-
foonspecialist in De Bilt en 
omgeving. 
Met meer dan 10 jaar er-
varing op gebied van GSM 
en telefoon reparaties staat 
service, specialisme en 
klanttevredenheid bij ons 
hoog in het vaandel. 

Bij Wise Telecom kunt u te-
recht voor kwalitatieve tele-
foons, een ruim assortiment 
aan telefoon accessoires en 
snelle, zorgvuldige repara-
ties. Door een grote experti-
se op het gebied van defec-
ten in o.a. Apple, Samsung 
en HTC smartphones en 
tablets kan uw telefoon in 
de meeste gevallen binnen 
een uur gerepareerd wor-
den. Dit komt omdat we 
95% van alle onderdelen op 
voorraad hebben.  Tevens 

repareren we ook uw PC & 
Mac. 

Voor meer informatie kunt 
u bellen naar: 030 -763 
06 17, kijken op: www.
wisetelecom.nl of gewoon 
langs komen in onze winkel 
gevestigd op de Hessen-
weg 7 in De Bilt. 
Geopend op maandag van 
13.00 tot 18.00 uur, dinsdag 
t/m donderdag van 10.00 
tot 18.00 uur en op vrijdag 
van 10.00 uur tot 21.00 uur. 

Op zaterdag kan men bij ons terecht van 
10.00 tot 17.00 uur.

Kerstprogramma
De Kwinkelier

Zaterdag 21 december
Poffertjeskraam
12.00 tot 16.00u

Met diverse leuke activiteiten
(ook voor de kids) en veel muziek 

op het plein met de Kerstman!

Dinsdag 24 december
Poffertjeskraam
11.00 tot 16.00u

De Kerstvrouw
deelt op deze dagen
een bon uit voor een

gratis portie poffertjes!

Moederdag in de KwinKelier
Zaterdag 11 Mei 10.00-16.00 uur

Scoutingdag
Zaterdag 25 Mei 10.00-15.00 uur 
Met o.a. Klimtoren, broodjes bakken, knutselen  

en etalagespeurtocht. Kom ook!

Met HeMelvaart Zijn wij geSloten!

Het wattenduo legt  
moeders letterlijk en  

figuurlijk in de watten!

Hilarisch, grappig en verwennend. Iedere moeder 
krijgt een korte massage, verwennerijtje of wordt 

toegezongen met een persoonlijke ode.

Verras je moeder en kom op 11 mei naar  
de Kwinkelier! Terwijl je moeder lekker  

verwend wordt heb jij tijd om een  
cadeau te kopen voor de  

liefste moeder.

Feestelijke heropening Julianalaan
Op zaterdag 24 mei aanstaande vieren de ondernemers, 
bewoners en bezoekers in Bilthoven Centrum samen met de 
gemeente De Bilt de heropening van de Julianalaan. U bent 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
Om 14.00 uur start het ‘o�  ciële’ deel van het programma.

Programma:
12.00 – 17.00 uur: uur live muziek ter hoogte van de Vinkenlaan;

13.00 – 17.00 uur: kindertheater in een speciale theaterbus in de 
Julianalaan (www.busganga.nl);

13.00 – 17.00 uur: diverse attenties en ijs voor de bezoekers;

14.00 – 14.30 uur: overhandiging certi� caten Keurmerk Veilig 
Ondernemen door burgemeester Gerritsen aan de ondernemers, 
speeches van de gemeente en voorzitter ondernemersvereniging;

14.30 – 15.00 uur: bekendmaking en overhandigen prijzen aan de 
winnaars van diverse acties via de Facebookpagina ‘Winkelen in 
Bilthoven’. 

Kijk voor meer informatie op www.bilthovenbouwt.nl 
of op Facebook bij ‘Winkelen in Bilthoven’.

Hessenweg 33, 3731 JC De Bilt
Tel. 030-2200840 rahelkhan300@hotmail.com

Arman Kleding 
Reparatie

Goedkoopste en 
beste kwaliteit ooit 

Wij kunnen ALLES repareren!
Leer, suede, stof etc.

Tevens 
stomerij

asperge

schildemo

zaterdag 31 mei 
10.00 uur tot 17.00 uur
Bij uw Spar Mons 
in Bilthoven

Rembrandtlaan 31 | 3723 BG Bilthoven
T: 030 - 228 70 85 | info@insightlegal.nl

Meer info: www.insightlegal.nl

IN SIGHT LEGAL
Advocaten

Als er aannemelijk 
is gemaakt dat er 
een (rechtsgeldige) 
redenen is voor ont-
slag en er dus toe-
stemming is van 
het UWV om het 
dienstverband met 
de werknemer(s) te 
mogen opzeggen, 
dan is de werkgever 
er nog niet. De werkgever dient dan op te 
zeggen met de juiste opzegtermijn. Doet 
hij dat niet, dan kan hem dat duur komen 
te staan.

Welke opzegtermijnen zijn er?
De wet is overzichtelijk. De werknemer 
heeft een opzegtermijn van één maand. De 
werkgever heeft afhankelijk van de lengte 
van het dienstverband een opzegtermijn 
variërend van één maand tot vier maanden.

Geen recht zonder uitzonderingen. De op-
zegtermijnen mogen schriftelijk worden 
verlengd tot een maximum van zes maan-
den. De werkgever moet dan een dubbele 
termijn hebben. Bij CAO mag weer van 
deze verdubbeling worden afgeweken.

Als de ontslagprocedure via het UWV is ver-
lopen, bestaat vervolgens de mogelijkheid 
om de opzegtermijn van de werkgever dan 
weer met één maand te verkorten, met dien 
verstande dat er altijd minimaal één maand 
als opzegtermijn heeft te gelden.

Kunt u het nog volgen? Nee? Laat u dan ook 
goed adviseren door uw advocaat. Die kent 
de uitzonderingen. Dat is belangrijk, om-
dat een verkeerde opzegtermijn vaak recht 
geeft op gefixeerde schadevergoeding.

Voor meer informatie: www.insightlegal.nl

Opzegtermijn
arbeidsovereenkomsten

Mr J.E. 
Braak


