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Nieuwe mogelijkheden
Nieuwe start
Niemand gaat een relatie aan met het idee
dat dit later zal eindigen in een
echtscheiding of ontbinding geregistreerd
partnerschap. Ieder einde is echter een
nieuw begin. Als u over deze breuk heen
kijkt, zijn er kansen te ontdekken. Dit
geeft perspectief en energie voor een
goede nieuwe start. De spelregels die
gaan gelden na de scheiding worden
voor u vastgelegd in de scheidingstukken.
Hiermee kunt u ieder verder.

Vlotte procedure
De full-service begeleiding helpt u beiden
persoonlijk op een vriendelijke wijze te
begeleiden. Dit met respect en een goede
balans tussen uw belangen. Meestal duurt
het hele traject van een echtscheiding of
ontbinding geregistreerd partnerschap
via ons kantoor, tussen 4 tot 10 weken. Bij
aantoonbare spoed kan de doorlooptijd
zelfs nog worden verkort tot 2 weken. Dit
traject kan zo snel verlopen doordat u niet
een extra advocaat nodig heeft voor uw
scheiding.

scheiding. Desgewenst kunt u geheel
‘geruisloos’ scheiden. Als er zich toch
geschilpunten voordoen, zoals vaak bij
alimentatie, zullen wij ons inspannen om
een passende oplossing te vinden.

Lage kosten, full service
Door toepassing van subsidie* zijn de
kosten van de scheiding laag. Het kantoor
hanteert geen uurtarief mocht u geen
subsidie kunnen krijgen. Verder zijn de
werkzaamheden all-in, dus mediation
inclusief alimentatie berekening, verdeling
van vermogen, woning, ouderschapsplan,
alle gesprekken en advocaatskosten. U kunt
ook gemakkelijk in termijnen betalen als u
dat wenst. Bel 0800-822 44 33 voor uw
eerste vragen of om te horen wat precies
de kosten zijn.

Mediation & afwikkeling advocaat
U wordt via mediation geholpen
afspraken te maken, welke vervolgens via
de advocaat in de scheidingsstukken
worden vastgelegd bij de rechtbank.

Gemak

Kostenbijlage

Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt
van email, post en telefoon. Afspraken op
kantoor kan altijd, maar is niet noodzakelijk.
U hoeft niet nodeloos te reizen voor de

Bij deze brochure hoort een apart inlegvel
met de actuele kosten.
* Zie subsidie voorwaarden: www.rechtsbijstand.nl
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Alimentatie
dan vijftien jaar en waarbij de
alimentatieontvanger tien jaar voor de
AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieplicht
doorlopen tot de pensioendatum.

Gratis berekening
De alimentatie berekening wordt voor u
automatisch en zonder extra kosten
gedaan. De gehanteerde rekenmethode is
de Trema Rapport Alimentatie normen.

3. 50-plussers
Alimentatieontvangers die 50 jaar of
ouder zijn en die langer dan vijftien jaar
zijn getrouwd, hebben maximaal tien
jaar recht op partneralimentatie.

Partneralimentatie
Na het eindigen van de relatie in
echtscheiding of ontbinding van
geregistreerd partnerschap, start een
onderhoudsplicht ten aanzien van de
minder verdienende partner. Dit heet
partneralimentatie.

4. Schrijnende gevallen
Er is een zogenaamde hardheidsclausule
voor schrijnende gevallen. Hiervan is
sprake, als de beëindiging van de
partneralimentatie te zeer ingrijpend is,
zoals bij ziekte, of blijvende
arbeidsongeschiktheid.

Maximaal vijf jaar
De looptijd van de partneralimentatie is
de helft van de duur van het huwelijk,
met een maximum van vijf jaar.
Er zijn uitzonderingen:

Kinderalimentatie
Kinderen hoeven geen inkomsten te
verwerven. De scheidende partner die de
verzorging van het kind op zich neemt,
heeft daarmee in principe recht op
kinderalimentatie. Kinderalimentatie loopt
door tot het kind 21 jaar is geworden.
U kunt niet rechtsgeldig de termijn
verkorten.

1. Jongste kind jonger dan 12 jaar
De alimentatieontvanger die voor de
kinderen zorgt, houdt minimaal recht
op partneralimentatie totdat het
jongste kind 12 jaar is.
2. Huwelijken langer dan vijftien jaar
Als het huwelijk langer heeft geduurd
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Kinderen
Hoofdverblijf

Co-ouderschap

Uit praktisch oogpunt, kunt u het beste bij
een van u beiden het hoofdverblijf kiezen.
Bij veel instanties kunt u nu eenmaal niet
twee adressen doorgeven voor hetzelfde
kind. Denkt u daarbij aan kinderbijslag,
verzekeringen en dergelijke.

Co-ouderschap is een regeling waarbij ieder
ongeveer een gelijk aandeel heeft in de
dagelijkse verzorging en opvoeding. Een
fulltime baan van één van beide ouders
gaat vaak niet samen met co-ouderschap.
Ook aan andere praktische voorwaarden
moet worden voldaan. Zo moeten de
ouders dicht bij elkaar wonen en een goed
niveau van overleg hebben. Verder is ook
bij co-ouderschap kinderalimentatie aan de
orde als de ouders niet hetzelfde inkomen
(draagkracht) hebben, of als zij niet precies
de helft van de dagelijkse zorg hebben.

Ouderschapsplan opstellen
U bent verplicht een ouderschapsplan op te
stellen. Dit doen wij samen met u beiden en
is automatisch onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Een ouderschapsplan moet
informatie bevatten over: ouderlijk gezag,
hoofdverblijf, alimentatie, omgangsregeling of co-ouderschap, informatieverschaffing, opvoeding, school, studiekeuze en
bijzondere uitgaven.

Omgangsregeling

Soms wordt naast kinderalimentatie ook
gekozen voor een gemeenschappelijke
kinderrekening, van waaruit de niet
dagelijkse kosten voor kinderen worden
betaald.

Bij een omgangsregeling blijven de
kinderen na de echtscheiding hoofdzakelijk
bij één van beide ouders. Een gebruikelijke
omgangsregeling is:
•
•
•

Een weekend per 14 dagen.
De helft van de vakantie- en feestdagen.
Tijdens de zomervakantie een
aaneengesloten periode van twee
weken.
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Woning
Het huis
Als u kunt afspreken dat de woning
(tijdelijk) kan worden behouden door één
van u beiden, dan is voor die persoon de
echtscheiding een minder grote belasting.
Er is al genoeg te regelen rond een
scheiding. Als de woning onderwaarde
heeft dan is dat soms de beste oplossing in
afwachting van latere waarde stijging.

Kostwinner vertrekt
Vaak wordt gekozen voor het (tijdelijke)
vertrek van de kostwinner uit de echtelijke
woning, omdat deze de woning minder
nodig heeft van wege het werk. Ook zal
meestal het hoofdverblijf van de kinderen
niet zijn bij de kostwinner.

Als een van beiden de woning overneemt,
wordt in de meeste gevallen een uiterlijke
datum opgenomen, waarop de andere
partij de woning dient te verlaten.

Nieuwe woonruimte als
vertrekpunt
Scheiden gaat over apart wonen. U
verbreekt de gemeenschappelijke
huishouding. Eerste focus na het
scheidingsbesluit zou moeten zijn, het
vinden van andere (tijdelijke) woonruimte
voor een van beiden. Uitzicht op nieuwe
woonruimte geeft weer kleur en perspectief
aan de gescheiden toekomst. Het zal de
spanningen tussen u beiden verminderen.

Taxatie
Als de woning wordt verkocht of door één
van u beiden wordt overgenomen, is het
aan te raden een taxatie te laten uitvoeren.
Het is ook mogelijk dat u in gezamenlijk
overleg een redelijke waarde voor de
woning afspreekt, waaruit u eventueel
een uitkoopbedrag vast kunt stellen. Het
belangrijkste is hierbij, dat u het samen
eens bent over de afgesproken vrije
verkoopwaarde: de marktwaarde op dat
moment (niet de vraagprijs).
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Boedel
Verdelen

U wordt het niet eens

Als een van beiden vertrekt, dan is het
wel zo praktisch dat de meeste spullen in
de woning achter blijven. Dit scheelt een
hele hoop gesleep met spullen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de geïnstalleerde keuken
onderdelen, zoals een wasmachine en
afwasmachine. In de praktijk wordt dan op
papier gezet, wat de ander meeneemt. De
rest blijft dan achter in de woning. Vaak
is dit een korte lijst, waarop met name
persoonlijke boedel staat genoteerd.
Lastiger is het, als u beiden de woning gaat
verlaten. De lijst wordt dan langer en u moet
het over meer zaken eens zien te worden.

Als een van u beiden niet-realistische
verwachtingen heeft over het
uitkoopbedrag, dan moet u wellicht de
verdeling van de spullen herzien. Dat maakt
meestal de ander meegaander, als deze
zelf de spullen voor een hoog bedrag zou
dienen over te kopen. Kijk verder ook op
www.marktplaats.nl waar u veel inboedel
aantreft met de betreffende vraagprijzen.

Verrekenen van de waarde
Na de verdeling gemaakt te hebben, zult u
moeten nadenken over de verrekening van
de waarde. Het gaat dan om de dagwaarde
van de spullen. Dit is een veel lagere waarde
dan bijvoorbeeld de verzekerde waarde, de
vervangingswaarde, of de nieuwwaarde. De
meeste inboedelspullen zijn na 10 jaar niets
meer waard. Ter illustratie: het bankstel
dat u net voor €1.000,- heeft gekocht,
is bij thuiskomst mogelijk nog maar de
helft waard. Naarmate het inboedel stuk
couranter is, zal de waarde hoger kunnen
worden geschat.

Een laatste manier voor waardering van
inboedel, is het inschakelen van een
deurwaarder. Deze is bedreven in het
verkopen van inboedel ten bate van
schuldeisers, zodat een realistische
inschatting kan worden gemaakt van de
waarde.
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Geld
Verdelen van vermogen
Je leert elkaar pas echt kennen, als je
met elkaar moet delen, is het gezegde.
Dit is zeker zo als het gaat over verdelen
van hetgeen u heeft als u gaat scheiden.
Het vermogen dat zit in bankrekeningen,
schulden en polissen, komt meestal voor
verdeling in aanmerking als u uit elkaar
gaat. In de scheidingsstukken wordt voor u
een verdeling opgenomen aangaande wie
wat over neemt.

Huwelijkse voorwaarden
De huwelijkse voorwaarden zijn in principe
bepalend voor het verdelen en verrekenen
van het gemeenschappelijk en het privé
vermogen. Erfenissen en schenkingen
blijven verder ook meestal buiten schot,
omdat ze vaak vallen onder het privé
vermogen dat niet verdeeld en verrekend
wordt.

Verrekenen

•
•
•

Een lagere alimentatie uitruilen tegen
een hoger pensioendeel.
Lijfrentepolis uitruilen tegen een
spaarrekening.
Autofinanciering uitruilen tegen een
woningfinanciering.

Met elkaar onderhandelen
Onze begeleiding houdt onder meer in,
dat wij u beiden helpen te onderhandelen
met elkaar. Het gaat dan over het uitruilen
van ongelijksoortige delen van vermogen.
Primair wordt dan gekeken in hoeverre
het een gelijkwaardige ruil is. Soms is de
ruil niet gelijkwaardig te maken, als het
gaat om bijvoorbeeld polissen die op naam
staan en een vastgestelde looptijd hebben
zoals lijfrente of verzekeringspolissen
en pensioen. Naarmate er meer puzzel
stukjes op tafel liggen om tussen elkaar
te handelen, zal de verdeling makkelijker
gaan.

Na verdelen moet u afspreken in hoeverre
u met elkaar nog moet afrekenen. Meestal
komt het uit op delen bij helften, maar u
heeft de kans om de verdeling aan te passen
ter compensatie van een bepaald voordeel
of nadeel. Denk hier bijvoorbeeld aan:
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Pensioen
Pensioenrechten
Als u gaat scheiden, komt ook aan de orde
de vraag, wat u wenst met betrekking tot
verdeling van pensioen. De praktijk is nogal
eens, dat het wordt ervaren als een lastig te
hanteren onderwerp dat de voorgang van
de scheiding ophoudt. Vaak is niet bekend:
•
•
•

Welk pensioen is er?
Wat is het waard?
Hoe verdeel je pensioen?

De wetgever heeft gelukkig bepaald dat
de pensioenrechten sinds kort eenvoudig
opvraagbaar zijn bij de betreffende
pensioenverzekeraars via
www.mijnpensioenoverzicht.nl. U heeft
hiervoor een DigiD nodig om in te loggen.

Ouderdomspensioen
Tenzij iets anders is afgesproken in
de huwelijkse voorwaarden of in het
echtscheidingsconvenant, wordt het
ouderdomspensioen altijd verdeeld. Als u
gaat scheiden, dan helpen wij u een keuze
te maken om pensioen te verdelen.

pensioenrechten, is het van belang om
binnen twee jaar na scheiding de verdeling
van ouderdomspensioen te melden bij de
pensioenverzekeraars.

Nabestaandenpensioen
Nabestaandenpensioen staat ook wel
bekend als bijzonder partnerpensioen.
Het betreft een extra voorziening
naast het ouderdomspensioen. Het
ouderdomspensioen vervalt in principe
zodra de betreffende persoon overlijdt.
Dit risico kan echter verzekerd zijn ten
behoeve van nabestaanden zoals partner
en kinderen. Als u uit elkaar gaat, dan
is er bijvoorbeeld de mogelijkheid
om afstand te doen van rechten op
bijzonder partnerpensioen. Als het
nabestaandenpensioen niet op risico basis is
verzekerd, kunt u het soms laten omzetten
naar aanvullend ouderdomspensioen.

Twee jaar
Om te voorkomen dat u na scheiding
geld aan elkaar moet betalen voor
8

Eigen bedrijf
Scheiden en eigen bedrijf
Als u gaat scheiden en er is een eigen
bedrijf, zoals een eenmanszaak, V.O.F. of
een B.V., dan kan de verdeling tussen u
beiden een extra uitdaging zijn. Het gaat
dan niet alleen om belangen van u beiden,
maar ook om belangen van derden, zoals die
van werknemers, klanten, financiers zoals
banken en uiteraard de belastingdienst.

Huwelijkse voorwaarden
Vaak zijn huwelijkse voorwaarden bepalend
voor de verdeling van het eigen bedrijf. Als
u gaat scheiden, worden deze uiteraard
goed bestudeerd. U mag echter afwijken
van de huwelijkse voorwaarden bij
scheiding. U moet het dan wel eens zien te
worden over de afwijkingen.

Uitkoop en voortzetting eigen
bedrijf & alimentatie

acceptabel als het voortbestaan van bedrijf
met zich meebrengt, dat er inkomen is
voor de betaling van partneralimentatie en
kinderalimentatie.

Pensioen in het bedrijf
Als in het bedrijf pensioen voorzieningen
zijn opgenomen, dan heeft de vertrekkende
partner recht op afstorting van de
pensioengelden bij bijvoorbeeld een
verzekeraar. Hiermee wordt het vermogen
buiten de risico sfeer van de onderneming
gebracht. De onderneming moet echter wel
deze ‘aderlating’ kunnen overleven. Als de
onttrekking van het kapitaal te groot is voor
het voortbestaan van het bedrijf, zal ofwel
het bedrag lager moeten worden gekozen,
ofwel er wordt een afbetalingsregeling
overeengekomen.

Als in de scheidingsstukken een regeling
wordt opgenomen ten aanzien van de
uitkoop van een van beiden, dan kan dit
een conflict met zich meebrengen. Als
het uitkoopbedrag bijvoorbeeld te hoog
is, kan het voortbestaan van het bedrijf
in gevaar komen. Dit brengt dan mee, dat
de ander niet geheel zijn of haar aandeel
krijgt, maar een lager bedrag. Dit is meestal
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‘Scheiden is niet leuk, maar de
juridische afhandeling was een
stuk eenvoudiger dan ik mij
had voorgesteld’
Het was geen leuke tijd, een echtscheiding
regelen. Ik was dan ook heel bang dat
het heel lang zou gaan duren. Gelukkig
wilde mijn ex-partner ook dat het zo snel
mogelijk goed geregeld zou zijn en hebben
we daarom voor de Echtscheidingswinkel
gekozen. Het was een stuk eenvoudiger dan
ik mij had voorgesteld.
Leontien, Utrecht

Scheiden in de praktijk
‘Kinderalimentatie, de omgang, voogdij, en ouderschapsplan zijn allemaal zaken die
goed geregeld moeten zijn’
Ik wilde absoluut niet naar een doe-het-zelf
prijsvechter, je wil toch geen verrassingen
achteraf. Gescheiden vrienden raadden me
de Echtscheidingswinkel aan. We hebben
via de Echtscheidingswinkel alles goed
op papier kunnen zetten, zeker zaken als
kinderalimentatie en het ouderschapsplan
vonden wij belangrijk. Dat alles nu goed op
papier staat geeft een gerust gevoel.
Kees, Eindhoven

‘Ik heb de echtscheiding van
huis uit kunnen regelen via de
Echtscheidingswinkel’
Er komt zoveel kijken als je eenmaal hebt
besloten te scheiden. En alles gaat ondertussen gewoon door. Ik was erg opgelucht
dat ik helemaal niet langs hoefde te komen
en dat alles geregeld werd. En toen ik
vragen had over partneralimentatie, kreeg
ik direct een advocaat aan de telefoon die
me goede informatie heeft kunnen geven.
Marjan, Doetinchem
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Mediator

Mediators zijn in principe alleen
gesprekvoerders. Meestal zijn ze financieel en
juridisch niet kundig, zodat je die diensten
extra moet kopen. Advocaten hebben juist de
reputatie dat zij langzaam en duur zijn. De
Echtscheidingswinkel verenigt de voordelen
van beide beroepen en werkt met een ‘fixedprice’. Bekijk de verschillen.

Advocatenkantoor

Mediator of advocaat?

Geschillenregeling

✓
–
–
–
–
–
–

optie

Vaste prijs (geen uurtarief) *

✓

optie

Begrijpelijke taal
Snelheid
Specialisatie
Onbeperkte service (geen uurtarief)
Advocatenkantoor
Toezicht branche organisatie

Subsidiemogelijkheid (zie www.rechtsbijstand.nl)
Rechtstreeks in behandeling door advocaat of jurist
100% gratis advies voor, tijdens en na dienstverlening
Geen extra advocaat nodig
Betaling gemakkelijk in termijnen
* Bekijk de actuelekosten op het inlegvel
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✓
–
–
–
–

–
–
–
–

✓
✓

optie
optie

–

✓
–

Echtscheidingswinkel.nl

Waarom echtscheidingswinkel?

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wat doen anderen met de koopwoning?
“Het inkomen en de hoogte van de hypotheek is vaak bepalend voor de mogelijkheden.”

Jan en Karin:
verkopen

Fatima en Wouter:
overnemen

Henk en Mariska:
niet verkopen

De hoge hypotheek is 10
jaar geleden aangegaan op
twee inkomens. Hierdoor
is het niet mogelijk dat een
van beiden de woning van
de ander koopt. Gelukkig
is er overwaarde, zodat
beiden toch een nieuwe
start kunnen maken zonder
schulden. Er is al een
makelaar benaderd, die
de woning zal verkopen.
Tussentijds blijven ze bij
elkaar wonen. Er is geen
ruzie, maar ze zijn op elkaar
uitgekeken. Rustig zoeken
ze beiden naar een nieuwe
huurwoning.

Na vier jaar huwelijk eindigt
de relatie. Wouter verdient
€39.000,- en het inkomen
van Fatima is €12.000,-.
In deze situatie moet
eerst de woning worden
getaxeerd, waarna blijkt dat
er een overwaarde is van
€20.000,-. De bank geeft
aan dat Wouter de woning
kan overnemen, omdat
de huidige hypotheek van
€160.000,- niet te hoog is,
zelfs niet als Fatima wordt
uitgekocht voor €10.000,-.

Na een half jaar blijkt de
liefde al over te zijn. De
woning en de ‘kosten-koper’
zijn geheel gefinancierd
met een hypotheek. De
onderwaarde is fors en
blijkt circa €40.000,- te zijn.
Als ze de woning zouden
verkopen, dan zouden ze
ieder een schuld krijgen
van €20.000,-. De bank
blijkt deze schuld dan om
te zetten in een doorlopend
krediet met een hoge rente
van 12%. Dit vinden ze niet
acceptabel. Daarom kiezen
ze voor het aanhouden van
de woning. Mariska vertrekt
wel uit de woning. Henk
zal de hypotheekrente
blijven betalen. Ze maken
de afspraak dat ze voorlopig
nog samen eigenaar blijven,
totdat Henk alsnog de
woning over neemt, of
totdat de woning alsnog
wordt verkocht.
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Marcel en Maria:
huurwoning & 1 kind
Na een lange tijd van samenwonen, zijn
Marcel en Maria alsnog een geregistreerd
partnerschap aangegaan toen bleek dat
Maria zwanger was. Na geboorte van
het kind bleek Marcel al een tijdje een
vriendin te hebben, waarna de ontbinding
van het geregistreerd partnerschap werd
aangevraagd. Marcel verdient €34.000,per jaar en Maria heeft geen inkomen.
Het kind blijft voor 60% bij Maria en
voor 40% bij Marcel. Ondanks dat de
alimentatieberekening ruimte gaf voor

zowel partner- als kinderalimentatie, wil
Maria niets van Marcel ontvangen. Zij
geeft aan dat ze niet afhankelijk wil zijn.
Maria vraagt een bijstandsuitkering aan bij
de gemeente, waarna de gemeente deze
uitkering op Marcel verhaald, zodat Marcel
uiteindelijk toch moet bijdragen in het
levensonderhoud van Maria en het kind.
Partneralimentatie: € -Kinderalimentatie: € --

Welke alimentatie hebben ze afgesproken?
“Alimentatie is een bedrag dat voor u wordt uitgerekend. U kiest daarna samen het bedrag.”

Miranda en Ronald:
koopwoning & 2 kinderen
Ronald heeft best een goed inkomen met
€48.000,- per jaar. Miranda heeft een klein
bijbaantje naast haar thuiswerkzaamheden
met twee jonge kinderen. Zij verdient rond
€5.000,- per jaar. Na de scheiding blijft zij
hoofdzakelijk voor de kinderen zorgen,
waarbij de kinderen een weekend per 14
dagen bij Ronald verblijven. Ronald is niet
in staat om de hypotheek en de woning
over te nemen. Dit gelet op het feit dat er
partneralimentatie betaald moet worden.
De woning wordt daarom verkocht. Op basis
hiervan laten ze een alimentatie berekening
maken, waarna ze afspreken:
Partneralimentatie: €840,Kinderalimentatie: €270,-/kind

Yvonne en Johan:
koopwoning & geen kinderen
Yvonne verdient €28.000,- en Johan
€65.000,-. Samen hebben ze het tijdens hun
huwelijk financieel goed kunnen redden.
Na 8 jaar huwelijk ziet Yvonne het niet
zitten om na de scheiding van een veel lager
bedrag rond te moeten komen dan Johan.
Zij eist dan ook partneralimentatie. Hoewel
Johan daar anders over denkt, ziet hij in dat
hier juridisch niets tegen te doen is. Uit de
berekening van de alimentatie volgt een
partneralimentatie van €1.855,-. Onderling
wordt echter een lager bedrag afgesproken.
Ook de duur van de partneralimentatie
wordt verkort van maximaal 12 jaar, naar 5
jaar.
Partneralimentatie: €1.500,- (5 jaar in
plaats van 12)
Kinderalimentatie: € -13

Procedure
Werkwijze
Als u uw gegevens hebt toegezonden,
dan krijgt u van ons een schriftelijke
bevestiging. Vervolgens worden de echtscheidingsstukken in concept uitgewerkt
door een van onze advocaten. Na (eventuele) wijzigingen, telefonisch en/of per
afspraak overleg met onze advocaten,
kunt u de stukken tekenen. Vervolgens
verzorgen wij de formele afwikkeling van
de echtscheiding via de officiële instanties
(rechtbank, gemeente). U krijgt tenslotte
het bericht toegezonden, waaruit blijkt dat
de echtscheiding geldig is ingeschreven.
Wij werken zowel in heel Nederland, als in
het buitenland. Wij bewaren alle stukken 7
jaar voor u.

Doorlooptijd
De doorlooptijd is meestal 4 tot 10 weken,
maar het kan aanzienlijk worden verkort tot
2 weken als u aantoonbare haast heeft.

U hoeft niet te wachten op een
afspraak
U hoeft niet te wachten op een afspraak:
uw echtscheiding kan rechtstreeks in
behandeling worden genomen. Hoewel
het altijd mogelijk is afspraken te maken
voor overleg, kan uw echtscheiding en

ook het convenant geheel schriftelijk, per
email en telefonisch tot stand komen. Dit is
een groot praktisch voordeel als u al apart
woont en u geen emotionele gesprekken
wenst in het bijzijn van een derde.

Alles inclusief
De werkzaamheden en tarieven zijn
inclusief:
•
•
•
•
•
•

Opstellen van convenant door mediator en
advocaat.
Berekening alimentatie door advocaat.
Verdeling van rekeningen, polissen,
schulden, pensioenrechten, etcetera.
Verdeling van eigendom, gebruik en de
waarde van de (koop-)woning.
Procedure via rechtbank met advocaat.
Alle gesprekken met mediator/advocaat,
schriftelijk advies en telefonisch overleg
(dus geen uurtarief).

Hoe verder
1
2
3

14

Als u nog vragen heeft, bel dan naar
0800-822 44 33.
Vul samen met uw partner de
bijgevoegde vragenlijst in.
Voeg alle stukken toe en stuur deze
op in de retourenvelop, of scan deze en
stuur naar info@echtscheidingswinkel.nl.

Over Ons
Echtscheidingswinkel
De Echtscheidingswinkel is in 1996 in
Eindhoven opgezet door Bart Appels
(geboren in Apeldoorn en gestudeerd in
Utrecht en Milaan). Aanvankelijk werden
alleen lokale klanten geholpen met hun
echtscheidingsproblemen. Het bleek al snel
dat de vraag naar het aantal echtscheidingszaken het lokale karakter ontsteeg. De
Echtscheidingswinkel is toen een landelijk
werkende organisatie geworden. Wij
hebben inmiddels al circa 20.000 klanten
kunnen helpen.
Door de ervaring en specialisatie van de
praktijk, wordt dagelijks bewezen dat
in zeer hoge mate wordt voldaan aan de
verwachtingen van de klanten. Vooral de
laagdrempelige aanpak en de vaste (lage)
kosten worden gunstig gewaardeerd.

Advocaten en mediators bij
echtscheiding
Echtscheidingswinkel is een advocatenkantoor, met name actief op het terrein van
familierecht. Wij helpen onze klanten met
volledige hulp bij scheiden. De werkzaamheden worden verricht door meerdere
advocaten en juristen (scheidings-

bemiddelaars/mediators) vanuit Kempen
Advocaten BV, gevestigd in Eindhoven.
Bezoekadressen zijn in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.

Privacy, beroepsgeheim
Als advocatenkantoor zijn wij gehouden
aan het beroepsgeheim dat geldt voor
advocaten. Alle post wordt verzonden in
een neutrale envelop.

Subsidie
Het kantoor is aangesloten bij de subsidieregeling van de overheid (Raad voor Rechtsbijstand). Hierdoor kunnen de kosten in veel
gevallen aanzienlijk worden beperkt.

Gecertificeerd,
geschillenregeling, tuchtrecht
Het kantoor is goedgekeurd en
gecertificeerd conform de Kwaliteitsstandaard van de Nederlandse Orde van
Advocaten. Als kantoor tevens aangesloten
bij de geschillencommissie advocatuur en
staan wij onder toezicht van de Orde van
Advocaten.
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‘Ik was al zoveel geld kwijt aan
alle andere dingen die erbij
kwamen kijken’
Dat een echtscheiding niet leuk is, dat
was me wel duidelijk, maar dat ik zoveel
geld kwijt was aan allerlei dingen die ik
moest regelen wist ik niet. Gelukkig was de
Echtscheidingswinkel helder en duidelijk
qua prijs. Het verdelen van de spullen
ging hierdoor makkelijk en snel. Ook mijn
ex-echtgenoot was hier heel blij mee. Zo
konden we in goed overleg uit elkaar gaan.
Sandra, Tilburg

Genoeg van het lezen?
Bekijk de uitleg video’s op youtube.
https://www.youtube.com/user/scheidingswinkel

https://www.youtube.com/user/scheidingswinkel

Verdere vragen:

Correspondentie

Freddy van Riemsdijkweg 4
5657 EE Eindhoven

0800-822 44 33
(Ook ‘s-avonds en weekend)

Bezoekadres

Eindhoven, F. van Riemsdijkweg 4
Amsterdam, Barbara Strozzilaan 101
Rotterdam, Hofplein 20
info@echtscheidingswinkel.nl
www.echtscheidingswinkel.nl
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