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nuissance FroM your 
neighbours? resoLve it, 
together With our assistance!

Living next door to eachother can 

cause problems like disturbing noises, 

obstacles in the hallways or trees that 

block your sunlight.

There is a good way to deal with these 

situations before it takes control over 

you.

For those who want to talk with their 

neighbours about the problem and 

the solution Beterburen can help you.

Beterburen offers both you and your 

neighbour the guidance and 

 assis tance to come together to resolve 

the problems on your own terms and 

in mutual agreement. Our voluntary 

mediators are there for you. 

The mediators take care of a 

constructive conversation. Both parties 

can express their concerns and point 

of view to each other. In many cases 

misunderstanding about 

circumstances are cleared and a 

mutual understanding will result in a 

basis for settlement. 

A mediation is free of charge, the 

mediators stay impartial and neutral 

and all exchanged information is 

confidential.

KomşulArınızdAn rAhAtsız 
mı oluyorsunuz? Bızım 
yArdımımız ıle BırlıKte 
çözelım!

Yan yana oturmak gürültü, merdiven 
aralarında dağınıklık veya güneş ışığını 
engelleyen ağaçlar gibi sorunlar 
yaratabilir.

Bu sıkıntılar dahada çoğalmadan önce 
buna çözüm bulabilirsiniz.

Komşuları ile konuşup sorunlarını dile 
getirip ve çözmek isteyen insanlar 
Beterburen’ın uzmanlığına 
başvurabilirler.

Beterburen size ve komşularınıza sizin 
şartlarınıza göre ve ortakça anlaşarak 
birlikte sorunları çözmek için destek 
sunuyor. Bizim gönüllü aracılarımız 
sizin için burada.

Aracılar yapıcı bir konuşma yapmak için 
yardımcı oluyorlar. Her iki taraf 
hikayelerini anlatabilirler. Çoğu zaman 
bu konuşmalarda yanlış anlamalar 
ortaya çıkıyor. Karşılıklı anlayış bir 
çözüm için iyi bir temel olabilir.

Bir aracılık bedavadır, aracılar tarafsız 
ve nötr kalırlar ve tüm bilgiler gizli kalır


