Aanvraagformulier
Aanvraag

Opdracht wordt gegeven tot het samen met ons gereed maken
van de stukken, waarna de procedure via de rechtbank zal
worden aangevraagd. De onderstaande voorwaarden zijn van
toepassing. De werkzaamheden en de tarieven zijn inclusief
bemiddeling (mediation) tussen u beiden; alle gesprekken;
alle correspondentie; alle contacten via email en telefoon; het
gereedmaken van de stukken; alle berekeningen kinderalimentatie
en partneralimentatie; procedure via rechtbank.

Hoe verloopt de aanvraag?

1

Lees de brochure en als u nog vragen
heeft, bel dan (gratis)

0800-822 44 33

3

Stuur mee:

Uittreksel uit het persoonsregister
Verkrijgbaar in de gemeente waarin u woont. Met vermelding
nationaliteit en datum vestiging in Nederland. Stuur
het origineel mee, niet ouder dan 3 maanden.
Afschrift uit het huwelijksregister /register geregistreerde
partnerschappen
Verkrijgbaar in de gemeente waar u bent getrouwd of het
geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Als dat in het
buitenland was, moet het document uit het buitenland komen,
tenzij de registratie was gedaan in het internationale register in
Den Haag. Stuur het origineel mee, niet ouder dan 3 maanden.
Kopie rijbewijs (aan beide zijden kopiëren), of
Kopie paspoort/identiteitsbewijs (aan beide zijden kopiëren)

2

Kopie huwelijkse-/partnerschapsvoorwaarden

Vul samen de vragenlijsten in

Belastingaangifte die u zelf heeft gedaan; de meest recente
versie (let op, niet de aanslag)

Facturering

Er wordt voor u altijd eerst gecontroleerd in hoeverre u subsidie
krijgt. Pas daarna zal een factuur worden opgemaakt. Facturen
worden meestal per email toegezonden, zodat dat u eenvoudig via
iDEAL kunt betalen.

Ondertekening aanvraag

Echtscheiding

Wij betalen graag als volgt:

Bedrag ineens

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Man

Naam:

Naam:

Postcode:

Nr:
Plaats:

3

6

10

Voor termijnbetalingen geldt een toeslag van 5%

Vrouw
Straat:

Termijnen:

Scheiding van tafel en bed

Straat:
Postcode:

Telefoon:

Telefoon:

Email:

Email:

Handtekening:

Handtekening:

Nr:
Plaats:

Verzenden naar: Echtscheidingswinkel, Freddy van Riemsdijkweg 4, 5657EE Eindhoven, info@echtscheidingswinkel.nl
Binnen twee werkdagen krijgt u de schriftelijke bevestiging. Contact wordt onderhouden via post, telefoon en email. Het is niet
noodzakelijk om langs te komen op gesprek. Vaak is de totale doorlooptijd tussen 4 en 8 weken. Als u spoed wenst dan kan daarmee
rekening worden gehouden (zonder extra kosten).

ALGEMENE VOORWAARDEN
De opdracht wordt uitgevoerd door de Echtscheidingswinkel. Dit is een handelsnaam van Kempen
Advocaten BV te Eindhoven (KvK 57286582). De werkzaamheden vallen onder het beroepsgeheim van
de desbetreffende advocaat. Het privacyreglement is van toepassing en staat gepubliceerd op de
website van de Echtscheidingswinkel. Op onze tarieven is subsidie van toepassing, welke afhankelijk is
van uw inkomen en vermogen conform de richtlijnen van de Raad voor Rechtsbijstand. De eigen
bijdrage en de kosten zijn ook verschuldigd als de werkzaamheden moeten worden gestaakt ten
gevolge van een oorzaak aan de zijde van de opdrachtgever. Kosten van derden zoals rechtbankkosten,
worden doorberekend zonder opslag. De opdracht wordt uitgevoerd naar beste kunnen en met de
zorgvuldigheid die mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een
inspanningsverbintenis. De aansprakelijkheid is beperkt tot het uit te keren bedrag onder de conform de
Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met
het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt,
behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van de Echtscheidingswinkel.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Echtscheidingswinkel in het desbetreffende jaar ter zake van
honoraria aan de klant in rekening heeft gebracht. Er wordt geen voorschot in rekening gebracht. Facturen
worden pas verzonden, als de stukken in concept gereed zijn. De betaaltermijn is 14 dagen. Gespreid betalen
is mogelijk met een toeslag van 5%. Voorafgaande aan de indiening van de stukken bij de rechtbank, dient
1/3e deel van de totale kosten te zijn betaald. Het recht wordt voorbehouden de werkzaamheden op te
schorten als betaling niet tijdig ontvangen is. Als er een geschil of klacht is, wordt u geacht dit aan de
betreffende advocaat door te geven, zodat een onderlinge oplossing kan worden gevonden. Als dit niet
slaagt, dan krijgt opdrachtgever een maand de tijd om het geschil aan de overheidsrechter voor te leggen.
Na deze termijn wordt het geschil bindend voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, onder
verdere uitsluiting van de overheidsrechter. Het reglement is op te vragen via 070 3105310. Adres:
Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Alimentatie

(PARAAF)

Huidige inkomen
Vrouw €

bruto/jaar (*)

Man

bruto/jaar (*)

€

(*) inclusief vakantiegeld, overwerk, 13e maand, toeslagen
Dient partneralimentatie vastgesteld te worden?
Ja, €

bruto/maand

Bereken voor ons de hoogte van de partneralimentatie
Nee

Weet ik niet, graag advies

Dient kinderalimentatie vastgesteld te worden?
Ja, €

bruto/maand per kind

Bereken voor ons de hoogte van de kinderalimentatie

(PARAAF)

Toelichting

Na het eindigen van de relatie in echtscheiding of ontbinding
van geregistreerd partnerschap, start een onderhoudsplicht ten
aanzien van de minder behoeftige partner. Deze alimentatie
plicht is de helft van de duur van het huwelijk, met een
maximum van vijf jaren. Er gelden wel een paar uitzonderingen
voor de volgende situaties: 1. Kinderen jonger dan 12 jaar;
2. Huwelijken langer dan 15 jaar; 3. 50-plussers; 4. Schrijnende
gevallen.
De scheidende partner die de verzorging van het
kind op zich neemt, heeft in principe recht op kinderalimentatie.
Kinderalimentatie loopt door tot het kind 21 jaar is geworden.
In bijzondere gevallen kan de alimentatie zelfs langer duren. In
onderling overleg kunt u niet afzien van kinderalimentatie. Ook
kunt u niet rechtsgeldig de termijn verkorten.

Vragen of opmerkingen

Nee, wij kiezen voor een andere regeling

Weet ik niet, graag advies
Ik stuur mee:
Salarisstroken/inkomensgegevens van de laatste 3 maanden
Jaaropgave salaris
Arbeidscontract

Kinderen (minderjarig)
Voornaam

geboortedatum

gaat wonen bij:
moeder
vader
weet niet
moeder
vader

weet niet

moeder
vader

weet niet

moeder
vader

weet niet

moeder
vader

weet niet

Ik stuur mee:

Afschrift uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen.
Dit is verkrijgbaar bij de gemeente waarin de kinderen geboren
zijn. Graag originele documenten toezenden die niet ouder zijn
dan 3 maanden.
Hoe is de verdeling, gedurende twee achtereenvolgende weken?
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
De eerste week
Moeder
Vader
De week daarna
Moeder
Vader

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Toelichting

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. In het echtscheidingsconvenant worden alle gemaakte afspraken vastgelegd in
een ouderschapsplan. De belangrijkste drie keuzen zijn dan, het
hoofdverblijf, de omgangsregeling en de kinderalimentatie. Een
meer uitgebreid ouderschapsplan is nodig naarmate u elkaar
minder vertrouwt. Belangrijk is in elk geval dat de kinderen
weten waar ze aan toe zijn na de scheiding van hun ouders, en
dat ze een vaste thuisbasis hebben. Een scheiding brengt al veel
ingrijpende veranderingen met zich mee. Een helder geformuleerd
ouderschapsplan dat zal worden nageleefd, biedt de kinderen een
stuk zekerheid en stabiliteit.

Vragen of opmerkingen

Woning

(PARAAF)

Wie blijft er voorlopig in het huis wonen?
Vrouw
Vertrekdatum

Man

Weet ik niet, graag advies

Wie gaat er uiteindelijk in het huis wonen?
Vrouw
Vertrekdatum

Man

Weet ik niet, graag advies

Koopwoning
Wat doet u met de eigendom van de woning?

Naar de vrouw
Naar de man
Verkopen
Weet niet, graag advies
Nog niet verkopen, wij maken later een keuze
Financiële gegevens van de woning
Vrije verkoopwaarde

(PARAAF)

Toelichting

Verhuizen is evenals een echtscheiding een “life event” (levensgebeurtenis), dat een buitengewoon grote impact heeft op de
emotionele stabiliteit van de betrokkenen. Als u gaat scheiden en u
gaat ook nog verhuizen, dan is dit een dubbel zware belasting. Als
u kunt afspreken dat de woning (tijdelijk) kan worden behouden
door een van u beiden, dan is voor die persoon de echtscheiding
een minder grote belasting.
In het belang van de kinderen verdient het vaak de voorkeur de
woning voorlopig aan te houden. Ze houden daarmee nog een
stukje vertrouwde grond onder hun voeten. Een goede keuze
maken zal niet altijd makkelijk zijn. Graag helpen wij om een
passende oplossing te vinden. In bijna alle gevallen zal de hoogte
van de alimentatie afhankelijk zijn van de woonkosten. Een latere
verhuizing zal daarmee een herberekening van de alimentatie met
zich meebrengen.

Vragen of opmerkingen

WOZ-waarde
Hypotheekschuld
Waarde spaardeel
Ik stuur mee:
Hypotheekakte
Laatste jaaropgave hypotheek
Huurcontract

Leveringsakte
Opgave gemeente WOZ

Boedel
Toelichting

Maakt u een lijst voor de inboedelverdeling?

Ja

Nee

Weet ik niet, graag advies

Wij hebben de volgende voertuigen, boot en caravan. Deze verdelen
wij als volgt:

kenteken/registratienummer

gaat naar:
man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

Graag advies over de verdeling
Wilt u onderling een bedrag afspreken ten aanzien van het waarde
verschil, gelet op de verdeling van spullen in huis, voertuigen, carvan,
boot?

Ja, betreffende €
hetwelk de
Nee

man

vrouw zal betalen
Weet ik niet, graag advies

Ik stuur mee:

Inboedellijst met verdeling

Als een van beiden vertrekt uit de echtelijke woning, dan is het
praktisch dat de meeste spullen in de woning achter blijven. Dit
scheelt veel 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. De persoonlijke zaken waaraan een van beiden gehecht is,
blijven zoveel mogelijk bij die persoon. Denk dan aan erfstukken,
studieboeken, hobbyspullen. 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. De meeste
inboedelspullen zijn na 10 jaar niets meer waard.

Vragen of opmerkingen

Geld

(PARAAF)

Wat doet u met uw (spaar-)rekeningen, polissen, schulden, e.d.?

Wij verdelen alles bij helfte
Wij verdelen dit en de
wordt uitgekocht voor

man

vouw

€

Weet niet graag advies

Toelichting
Het vermogen dat zit in bankrekeningen, schulden en polissen,
komt meestal voor verdeling in aanmerking als u uit elkaar gaat. In
de scheidingsstukken wordt een verdeling opgenomen aangaande
wie wat over neemt. Vervolgens moet u afspreken in hoeverre u na
de verdeling 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 een lager alimentatie bedrag, in ruil voor een
spaarrekening. Soms wordt ook afgezien van pensioen verevening,
hetgeen gecompenseerd wordt met een lijfrente polis die de ander
mag houden.
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.

(PARAAF)

Ik stuur mee:

Kopie van de laatste bankafschriften, betaalrekeningen,
spaarrekeningen, leningen (of een print van online overzicht)
Kopie van polissen met opgave van de laatst bekende
afkoopwaarde
Kopie van gegevens aangaande beleggingen, obligaties, e.d.
Kopie van gegevens aangaande erfenissen of schenkingen
Kopie schulden, creditcard, laatste termijnbetaling

Vragen of opmerkingen

Pensioen
Voor de verevening van pensioenrechten is het van belang dat u
eerst bekijkt:
– De polisvoorwaarden
– De mogelijke afspraken in de huwelijkse-/partnerschapsvoorwaarden
Wilt u ouderdomspensioen verdelen?
Ja, wij kiezen voor de toepassing van de Wet van Pensioenrechten bij Scheiding (meest gekozen optie, verdeling 50%)
Ja, wij kiezen voor conversie
Nee
Niet van toepassing, wij hebben geen ouderdomspensioen
Weet ik niet, graag advies
Wilt u ook het eventuele bijzonder nabestaandenpensioen
verdelen? Dit is het pensioen dat niet op risicobasis is verzekerd.
Het gewone nabestaandenpensioen vervalt als u geen partner
meer bent.
Ja
Nee
Niet van toepassing, wij hebben geen bijzonder
nabestaandenpensioen
Weet ik niet, graag advies
Ik stuur mee:

Een print van www.mijnpensioenoverzicht.nl van beiden

Toelichting

Tenzij iets anders is afgesproken wordt het ouderdomspensioen verdeeld. Er zijn meerdere opties voor de verdeling van
ouderdomspensioen waarbij de opbouw wordt verdeeld. Om
te voorkomen dat u na scheiding geld aan elkaar moet betalen
voor pensioenrechten, is het van belang om binnen twee jaar na
scheiding de verdeling van ouderdomspensioen te melden bij de
pensioenverzekeraars.
Nabestaandenpensioen 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 de mogelijkheid om afstand
te doen van rechten op nabestaandenpensioen. Als dit pensioen
niet op risico basis is verzekerd en er wordt dus geld in een fonds
gespaard, kunt u het pensioen soms laten omzetten naar aanvullend ouderdomspensioen.

Vragen of opmerkingen

Eigen bedrijf

(PARAAF)

Toelichting

Welke ondernemingsvorm?

Als u gaat scheiden en er is een eigen bedrijf, zoals een eenmanszaak, V.O.F. of een B.V., dan komt de verdeling en de afrekening
tussen u beiden aan de orde. 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. 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.

Eénmanszaak
Vennootschap onder firma (V.O.F.)
Besloten vennootschap (B.V.)
Anders, namelijk:

Wat gaat u doen?

Als in de scheidingsstukken een regeling wordt opgenomen ten
aanzien van de uitkoop van een van beiden, dan moet u eerst
afspreken wat het bedrijf waard is.

Bedrijf wordt voortgezet door beiden
De

man

(PARAAF)

vrouw wordt uitgekocht: voor €

Wordt opgeheven

Vragen of opmerkingen

Weet ik niet, graag advies
Ik stuur mee:
Jaarrekeningen (3 jaren)
Uittreksel Kamer van Koophandel
Aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting
Recente loonstrook (als u een B.V. heeft)

Dit formulier verzenden naar:
Freddy van Riemsdijkweg 4
5657 EE Eindhoven
Of foto/scan mailen naar:
info@echtscheidingswinkel.nl

