
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.
Week 3, 2021 - 2022

Beste rechtenstudenten, 

‘T Infootje is een klein informatieblaadje met de evenementen die die 
week worden georganiseerd, alsook de openingsuren van de cursusdienst 
en nog veel meer. Wegens ecologische overwegingen publiceren we het 
Infootje vanaf dit jaar online: 

 » Facebook: Vlaams Rechtsgenootschap Gent
 » Instagram: @vlaamsrechtsgenootschapgent (link in bio) 
 » Website: www.vlaamsrechtsgenootschapgent.be

We hopen jullie op deze manier op de hoogte te houden van al onze activi-
teiten en hopen jullie één dezer weken te mogen verwelkomen!
Veel succes dit academiejaar
VRG Gent
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'T Infootje 



Evenementen

28-2
maa Bloedserieus

28 februari - 2 maart is Bloedserieus Gent er 
weer met een nieuwe editie! Kom jij ook (let-
terlijk) het beste van jezelf geven? 

Waar? UFO, Sint-Pieter-
snieuwstraat 41, 9000 Gent
Wanneer? 28 februari t.e.m. 
2 maart 2022
Reserveer snel je plaatsje via 
onderstaande link! (inschrij-
ven verplicht)
https://www.bloedserieus.be/
nl/steden/gent/

Ben je nog niet overtuigd? Voor onze helden 
hebben wij overvolle goodiebags en nog veel 
meer! Houd dus zeker onze socials in het oog!

‘t Infootje wordt u gratis  
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern. 
VU: Louise Bogaerts



3
Maa 

Digitale infosessie: starten als 
advocaat

Zelfstandig Advocaat worden? Ga er helemaal voor! Tij-
dens de online infosessie van Xerius bekijken we samen 
welke stappen je moet zetten, wat dit alles kost, wat de val-
kuilen in het systeem zijn, het verschil tussen starten in 
september of oktober? En wat je rechten en plichten als 
zelfstandige zijn. Schrijf je dus snel in via volgende link 
voor deze Zoom sessie van donderdag 3 maart om 19u30 
: https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_-NSNdlzLTmaF-
wedI65IJWg



Cursusdienst

Openingsuren: 

Maandag 28/02
16:00 - 20:00

Dinsdag 1/03
14:00 - 17:30

Woensdag 2/03
13:00 - 16:00

Donderdag 3/03
13:00 - 16:00 

Vrijdag 4/03
Gesloten

!Geen onderscheid tussen de jaren! Geen inschrijving vereist via ufora-groepen!




