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MVV Advies Bureau Eindhoven 

Hoogstraat 107 B 

5615 PB Eindhoven 

KvK nummer: 67632637 

 

Tel: 06-40142044 

Email: mvvadvies@gmail.com 

 

Eindhoven, januari 2017 

 

 

Geachte mevrouw, meneer, 

 

 

Op maandag 9 januari 2017 is het MVV Advies Bureau Eindhoven geopend! 

Na meer dan 15 jaar gewerkt te hebben bij het Vreemdelingen Informatie Punt 

Eindhoven ben ik per 1 december 2016 met pensioen gegaan.  

Maar omdat ik mijn opgebouwde kennis en ervaring niet als sneeuw voor de zon wil 

laten verdwijnen, heb ik besloten om als hele kleine zelfstandige verder te gaan. 

 

Wat houdt dit in voor mijn aanbod: 

- Ik kan u helpen en adviseren bij het aanvragen van een verblijfsvergunning 

(MVV) voor de overkomst van uw buitenlandse partner (en evt. kinderen).  

- Ik help en adviseer u als u zelf een EU burger bent en u wilt uw partner 

afkomstig uit een niet EU land over laten komen. 

- Ik kan u ook helpen met informatie en advies over de (verplichte) inburgering: 

zowel de inburgering in het buitenland en als de inburgering hier in Nederland.  

- Ook kunt u bij mij terecht voor het aanvagen van een visum voor familie en/of 

vriendenbezoek voor maximaal 3 maanden. 

 

Als u andere vragen heeft, dan kan ik u misschien gericht verwijzen naar iemand die u 

beter kan helpen. Door mijn ervaring op dit terrein ken ik ook andere mogelijkheden 

voor hulp en advies. 

 

Daarnaast verzorg ik ook een voorlichting en training op het gebied van het 

vreemdelingenrecht/inburgering en naturalisatie. 

Deze voorlichting verzorg ik voor medewerkers( professionals en vrijwilligers) van 

instellingen die in hun werk te maken hebben met vragen over verblijfsvergunningen, 

naturalisaties en inburgering. In een bijeenkomst van iets meer dan een uur leg ik de 

regels uit en geef ik praktische tips zodat zij (en hun klant) weer verder kunnen. 
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Doe ik dit gratis? Nee. 

Ik word niet betaald door de overheid.   

Voor mijn hulp en advies vraag ik een bescheiden vergoeding, die het mogelijk moet 

maken om dit kantoor in stand te houden. 

Mijn inkomsten zijn voor mij een bijverdienste. Belangrijk voor mij is dat ik dit werk 

graag doe. 

 

Het eerste oriënterend gesprek is gratis.  

De prijs wordt vervolgens bepaald door wat ik voor u kan doen. 

Desgewenst stuur ik u mijn tarievenlijst. 

 

Contact maken - hoe werkt dat? 

Ik werk op maandag en woensdag.  

Andere tijden en/of plaatsen zijn na overleg mogelijk. Ook ’s avonds. 

Wel dient u een afspraak te maken. 

 

U kunt een afspraak maken via: 

Telefoon: 06-40142044 

Per app/Viber: 06-40142044 

Email: mvvadvies@gmail.com  

U kunt mij ook op straat aanspreken. 

 

Het huidige adres, Hoogstraat 107 B is een tijdelijk adres. In maart a.s. ga ik verhuizen 

naar een meer definitief adres. 

 

Via deze wegen kunt u ook nadere informatie verkrijgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Peter Ploeger, 

MVV Advies Bureau Eindhoven. 
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