Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Voorbeeld 4

Inkomen van uzelf lager dan
€20.901,- (geen kind) *

Inkomen van uzelf lager dan
€29.001,+ zorg voor een kind *

Inkomen van uzelf lager dan
€24.801,- (geen kind) *

Inkomen van uzelf lager dan
€ 41.600,+ zorg voor een kind *

Kosten €

Kosten €

Kosten €

416,00

Kosten

€ 416,00

832,00

Scheidingskosten 2022

974,00

(*) kind op eigen adres
ingeschreven
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Vanaf € 416,00

Inkomens- en vermogensgrens tot 2023 (per persoon)
(zie actuele gegevens op www.rechtsbijstand.nl)
Box 3 toetsing vooraf

Box 1 (per persoon) *
Met kind op eigen adres
ingeschreven

Zonder kind op eigen adres
ingeschreven

€ 0,- tot 29.001,-

€ 0,- tot 20.901,-

€ 29.001,- tot 30.100,-

€ 20.901,- tot 21.600,-

€ 30.101,- tot 31.500,-

€ 21.601,- tot 22.900,-

€ 31.501,- tot 35.200,-

€ 22.901,- tot 24.800,-

€ 416,00
€ 494,00
€ 663,00
€ 832,00

€ 35.201,- tot 41.600,-

€ 24.801,- tot 29.400,-

€ 974,00

Kosten all-in**

* Verzamelinkomen van u persoonlijk, dus verminderd met aftrekbare kosten zoals hypotheekrente.
** De btw en de rechtbankkosten zijn hier al inclusief weergegeven in bovenstaande tabel.
De meest actuele gegevens treft u aan op www.rechtsbijstand.nl en www.rechtspraak.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN
De opdracht wordt uitgevoerd door de Echtscheidingswinkel. Dit is een handelsnaam van
Scheidingswinkel BV (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. Als u de opdracht verleent, verklaart u zich
akkoord met het aanvragen van subsidie via de Raad voor Rechtsbijstand. 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.

Naast inkomen, wordt ook het
Box 3 vermogen getoetst zoals
het spaargeld, aandelen. Heeft
u een vermogen lager dan
€ 30.846,- (2020) dan heeft u
recht op subsidie.
Resultaat toetsing achteraf
Na scheiding wordt uw
vermogen definitief getoetst.
De grens ligt dan op de helft
van het heffingvrij vermogen,
per persoon € 15.873,50.
Hierboven krijgt u geen
subsidie.

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%. Deze toeslag geldt niet als u in aanmerking komt voor door de overheid
gefinancierde rechtsbijstand. Voorafgaande aan de indiening van de stukken bij de rechtbank, dient 1/3 e 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.

