Aanvraagformulier Scheiding
Dit formulier dient ter voorbereiding op uw echtscheidingsaanvraag of ontbinding geregistreerd partnerschap.
Het wordt met u beiden doorgenomen tijdens een gratis oriënterend gesprek op locatie of via video-bellen. Na
afloop van het gesprek krijgt u een opgave van de kosten en een checklist met de na te zenden gegevens. Hierna
kan de aanvraag voor u beiden in behandeling worden genomen. Vragen hierover? Bel 0800-822 44 33

Wat is de situatie? (svp invullen
Woning
& verzenden)
Koopwoning Huurwoning

Hoe verloopt de aanvraag?

1

Intake: bel nu
0800-822 44 33

Met u worden onderwerpen besproken, zoals de
woonsituatie, eventuele kinderen, inkomen, verdeling
van spullen, geld, schulden en pensioen. U krijgt
informatie over de kosten en de procedure. Daarna
krijgt u een checklijst toegezonden waarop staat welke
gegevens nodig zijn voor de aanvraag.

2

Opstellen
stukken

Uw gegevens worden verwerkt en met u beiden
besproken. De concept stukken worden meerdere
keren aan u voorgelegd, totdat u beiden akkoord bent.

3

Rechtbank en
Gemeente

Formele afwikkeling van uw scheiding.

Voordelen Echtscheidingswinkel:
• Betrouwbaar en snel: 26 jaar ervaring en
zeer hoge klanttevredenheid.
• Geen uurtarief: voor dezelfde vaste kosten werken
wij net zo lang door, totdat u gescheiden bent.
• Subsidiemogelijkheid: uw kosten zijn laag als u
subsidie krijgt (ongeveer 60% van onze klanten).
• Betaal in termijnen: 3 tot 10 termijnen en geen
betaling vooraf.

Wie vertrekt?
Beiden
Man
Vrouw
Nog geen ke uze (graag advies)

Kinderen
Voor kinderen moet gekozen worden hoe de verdeling is van de
dagelijkse zorg en de financiën.
Dagelijkse zorg
Financiën
Co-ouderschap
Kinderalimentatie
Moeder
Gezamenlijke kinderrekening
Vader
Nog geen keuze (graag advies)
Verdeling
In de scheidingsstukken wordt in detail opgenomen, de
verdeling van inboedel, voertuigen, (spaar-)geld, schulden
en waarde polissen.
Hoe wenst u de verdeelsleutel?
Ieder circa 50%
Andere verdeling, wij geven dat nog door
Nog geen keuze (graag advies)
Pensioen
Vaak is het pensioen voor beiden opgebouwd, maar
hiervan kan worden afgeweken in het
scheidingsconvenant. Wij helpen bij de keuze.
Verdeling pensioen
Ieder 50%
Verevening
Conversie
Niet verdelen
Andere verdeling, graag advies
Eigen bedrijf
Het verdelen van een bedrijf heeft tal van financiële
gevolgen. Dit wordt met u besproken.
Wat betreft het?
Eenmanszaak of VOF
Besloten Vennootschap (BV)

Contact gegevens
Naam:

Naam:
Straat:
Postcode:

Nr:
Plaats:

Straat:
Postcode:

Telefoon:

Telefoon:

Email:

Email:

Handtekening:

Handtekening:

Nr:
Plaats:

Foto/scan verzenden naar: info@echtscheidingswinkel.nl Of per post: Echtscheidingswinkel Freddy van Riemsdijkweg 4, 5657 EE Eindhoven
Belangrijk! U gaat geen verplichting aan met dit formulier. Het dient slechts als leidraad voor een eerste gesprek met u beiden.
Na ontvangst nemen wij met u beiden contact op om een gratis verkennend gesprek in te plannen, op kantoor of middels video-bellen.
Vragen hierover? Bel 0800 822 44 33

