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U of uw partner heeft het besluit genomen
om te gaan scheiden. Een ingrijpende
gebeurtenis voor u beiden!
U komt in een achtbaan van emoties terecht.
U moet afscheid nemen van de droom om samen
oud te worden, afscheid nemen van een deel wat jullie samen hebben opgebouwd.
Voor alles wat u nu moet gaan laten, moet weer iets nieuws in de plaats komen.
GEEN NOOD, WIJ GAAN U SAMEN BEGELEIDEN BIJ HET GEHELE TRAJECT

WAT IS EEN MEDIATOR
Een mediator is een neutraal en onpartijdig persoon, die met u en de wederpartij om
tafel gaat zitten en u begeleidt naar oplossing die voor u wenselijk is.
Een mediator neemt geen standpunt in, maar helpt u om een eigen oplossing te
vinden.
Bij een rechtszaak is de winst voor de één, het verlies voor de ander en vaak zijn dan
beide partijen nog niet tevreden. Bij mediation worden de geschillen samen opgelost,
zodat er een win-win situatie ontstaat.
Zeker bij een echtscheiding met kinderen is het van belang in de toekomst ook nog
samen door een deur te kunnen, omdat je nog regelmatig met elkaar te maken krijgt.

HOE WERKT HET
Nadat u contact met ons heeft gezocht, sturen wij u informatie toe en wordt er een
afspraak gemaakt om kennis te maken. Deze afspraak is geheel vrijblijvend! U dient
beide op deze afspraak aanwezig te zijn.
Vervolgens stellen wij een ouderschapsplan op, berekenen wij de hoogte van de
alimentatie, bekijken wij met u de mogelijkheden met betrekking tot uw woning en
wordt uw pensioensituatie besproken. Indien er nog andere zaken van belang zijn,
worden deze uiteraard ook besproken.
De uiteindelijk gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een
overeenkomst (convenant), welke middels een advocaat bij de rechtbank ingediend
wordt.

WAAROM MEDIATION







Er mag over emoties gesproken worden
Mediation is vrijwillig voor beide partijen
U bepaalt zelf de uitkomst van de afspraken en niet de rechter, wat meer ruimte
geeft voor een creatieve oplossing
Het kost minder tijd en geld dan juridische procedures
Het contact in de toekomst is meestal beter, omdat jullie beiden achter de
oplossing staan
Vaak ondervinden kinderen minder schade van de scheiding, omdat ze ervaren
dat hun ouders hun best doen om het zo goed mogelijk voor hen te regelen DE
U HOUDT DE OPLOSSING IN EIGEN HANDEN
OPLOSSING IN EIGEN HANDEN

WIE ZIJN WIJ
Johannie Brenders is onze mediator gespecialiseerd in familiezaken. Zij is aangesloten
bij de Mediators federatie Nederland (MfN). Om dit keurmerk te mogen voeren moet
zij haar kennis en vaardigheden op peil houden door permanente educatie te volgen.
Ook moet zij volgens de protocollen van de MfN te werk gaan.
Daarnaast is Johannie ook al meer dan 10 jaar financieel expert
en kan zij u informeren en adviseren over verzekeringen, hypotheken,
pensioenen, levensverzekeringen en andere financiële zaken, zoals bijvoorbeeld de
fiscale gevolgen van een echtscheiding. Dit is erg handig omdat men vaak met veel
financiële vragen komt te zitten tijdens een echtscheiding.

KOSTEN
onze tarieven zijn zeer scherp. Het uurtarief is € 150,- per
uur, wat neerkomt op € 75,- per persoon per uur, exclusief
BTW. Soms is het noodzakelijk om met derde adviseurs te
werken, zoals fiscalisten, advocaten, notarissen e.d..
Wij beschikken over een breed netwerk van adviseurs die
ingeschakeld kunnen worden, maar u kunt natuurlijk ook
gebruik maken van uw eigen adviseurs.
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