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In the Netherlands, 
sex work is legal. 
This means that you 
can do sex work if 
you follow the rules.

It also means that 
you have rights as 
a sex worker.

На території Нідерландів 
робота у сфері надання 
інтимних послуг є 
законною. Це означає, 
що ви можете надавати 
інтимні послуги за умови 
дотримання відповідних 
правил.

Крім того, працівники 
сфери надання інтимних 
послуг мають певні права.

sekswerk.info is a website run by Soa Aids Nederland
sekswerk.info це один із вебсайтів Soa Aids Nederland

Амстердам / Amsterdam
P&G292
Nieuwezijds Voorburgwal 292
Amsterdam
020 - 531 86 00
info@pg292.nl 
pg292.nl 

Роттердам / Rotterdam
Door2door
door2door@stichtinghumanitas.nl 
door2doorrotterdam.nl 

Гаага / The Hague
Spot 46
Herengracht 46a
The Hague
070 - 345 70 10
info@spot46.nl 
spot46.nl 

Утрехт / Utrecht
Belle
06 - 53 71 18 79
belle@tussenvoorziening.nl 
belle-hulpverlening.nl

Тілбург / Tilburg
Seksworks
info@seksworks.nl
seksworks.nl

Потрібна допомога в 
іншому місті? 
Need help in another city? 
sekswerk.info/en/
help-and-advice/care-providers
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Need help?
Do you need help or advice? 
The organisations listed on 
the back of this fl yer help sex 
workers. You can ask questions 
about work, health, safety and 
fi nances. You can also get help if 
you work without a permit.

Потрібна допомога?
Потрібна допомога чи консультація? 
Працівники сфери надання інтимних 
послуг можуть отримати допомогу 
від представників низки організацій, 
вказаних на звороті. Їм можна 
ставити будь-які запитання щодо 
роботи, охорони здоров’я, безпеки та 
фінансів. Допомогу можуть отримати 
навіть ті, хто працюють без дозволу.

As a sex worker, you can get a free, 
anonymous STI test at the GGD. 
Even if you work without a permit.

У муніципальній служба охорони здоров’я (GGD) 
кожен працівник сфери надання інтимних послуг 
може безкоштовно здати аналізи на інфекції, що 
передаються статевим шляхом, навіть, якщо він 
працює без дозволу.

Do you want to know:

How you can start sex work in the Netherlands?

How you can do your work safely?

What your rights are?

Where you can get tested for STI’s?

Чи цікаво вам:

 Як можна почати працювати у сфері надання 
інтимних послуг у Нідерландах?

Як можна безпечно працювати?

Які ви маєте права?

 Де можна здати аналізи на інфекції, що 
передаються статевим шляхом?

Sex work 
in the Netherlands

Робота у сфері надання 
інтимних послуг 
у Нідерландах

Sekswerk.info has all the 
information you need

Уся необхідна інформація 
є на сайті Sekswerk.info 
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