Uit elkaar...

en dan?

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis, vaak is hier een
moeilijke periode aan vooraf gegaan. Maar, de beslissing is genomen. Jullie gaan uit elkaar. Het einde van een relatie brengt veel
emoties met zich mee. Gevoelens van verdriet, boosheid en angst
voor de toekomst kunnen het proces van de scheiding in de weg
staan. En tegelijkertijd moeten er veel praktische zaken worden
geregeld en zijn er veel vragen. Bijvoorbeeld: wat is het beste voor
de kinderen? Hoe moet het met het huis, de hypotheek, je werk of
de zaak? Wat is een ouderschapsplan? En hoe zit ’t met alimentatie?
Als je beslissingen neemt op basis van verkeerde informatie of vanuit een bepaalde emotie, dan kan dat later grote gevolgen hebben.
Laat mij hierbij helpen.

VOORDELEN VAN SCHEIDINGS-MEDIATION

‘Een scheiding overkomt kinderen.
Geef ze de tijd om te wennen aan de
nieuwe situatie waarin ruimte is om
van beide ouders te houden.’
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Je bent niet tégen elkaar bezig, maar met elkaar;
samen gemaakte afspraken worden beter nageleefd;
het helpt je bij de verwerking van de scheiding;
geen hoge advocaatkosten;
kortere procedure;
goede financiële oplossingen;
het belang van kinderen staat op de eerste plaats.

Brenda Loukes

We doen het samen
WAT IS MEDIATION?
Met mediation los je samen met
de andere partij een conflict op
met hulp van een onafhankelijke
mediator. Je geeft niet alle
gesprekken en onderhandelingen uit handen, maar je blijft in
gesprek met elkaar doordat de
mediator de gesprekken stuurt
en begeleidt. Mediation kan
ingezet worden bij uiteenlopende
conflicten en geschillen. In deze
brochure geef ik informatie over
mediation voor echtparen en
samenwonende partners die hun
relatie wensen te beëindigen.

Mijn naam is Brenda Loukes, mediator, geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Mediation
Federatie Nederland (MFN). Daarnaast werk ik al
14 jaar met veel plezier als gezinscoach. Om verantwoord en goed scheidingen te begeleiden heb
ik de erkende opleiding tot basis mediator behaald, aansluitend de specialisatie tot echtscheidingsmediator. Mijn expertise ligt op het sociale
en emotionele vlak met speciale aandacht voor
het belang van de kinderen. Tijdens onze bijeenkomsten breng ik de communicatie weer op
gang, begeleid de gesprekken en bewaak het
proces. Ik ben verantwoordelijk voor het proces,
jullie voor de inhoud.
Door gebruik te maken van een mediator,
vergroot je de kans op een scheiding op basis
van duurzame afspraken. Met elkaar zetten we
alles op een rij en komen we tot een voor beide
partijen aanvaardbare oplossing. Dit is zeker belangrijk wanneer er afspraken gemaakt moeten
worden over de opvoeding van de kinderen.

Je leert afstand van elkaar nemen als partners,
maar tegelijkertijd als ouders wel met elkaar
in contact te blijven. Met mediation kun je veel
problemen in de toekomst voorkomen.
Bij mij kunnen jullie de (echt)scheiding van A tot
Z regelen. Aan het einde van onze samenwerking
hebben jullie de beschikking van de rechtbank
in handen en zijn jullie wettelijk uit elkaar. In
overleg met jullie en afhankelijk van de situatie
is het mogelijk om andere deskundigen aan de
overlegtafel uit te nodigen. Ik beschik over een
goed netwerk van juristen, notarissen, advocaten
en financieel adviseurs met wie ik samenwerk.

Wat kost scheiden?
Om maar eerlijk en transparant te zijn: scheiden is duur. De kosten kunnen echter enorm
verschillen. Dit heeft te maken met onder andere;
gemeenschap van goederen of niet, eigen bedrijf
of loondienst, eigen huis of huurhuis, kinderen ja

of nee. Het maken van een prijs is dus maatwerk,
afgestemd op jullie persoonlijke situatie.
Globaal kun je er rekening mee houden dat
een standaard echtscheiding; gesprekken met
mediator, ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant, een simpele verdeling van bezittingen
en schulden en rechtbankkosten ongeveer 2400
euro kost.
In het schema op de achterzijde geef ik inzicht
en duidelijkheid over mijn werkwijze. Hierin zie je
een basisaanbod met een fixed price. Afhankelijk
van jullie persoonlijke situatie en wensen kan dit
aangevuld worden met extra diensten. Tijdens
een vrijblijvende kennismaking kunnen we
inventariseren wat voor jullie het beste pakket is.
Natuurlijk kan dit, indien nodig, ook op een later
tijdstip worden aangevuld.

Ik zie erop toe dat alle belangrijke onderwerpen worden besproken.

DE MEEST VOORKOMENDE ZAKEN OP EEN RIJ:
Scheidingsmelding | Kind gesprekken | Ouderschapsplan en omgangsregeling kinderen | Verdeling
van vermogen en schulden | Verdeling van de inboedel en andere bezittingen | Partneralimentatie
| Kinderalimentatie | Verdeling van opgebouwde pensioenen | Herroepen testament

BASIS modules (vaste prijs € 2400,-)

EXTRA modules (prijs nader te bepalen)
Voor complexe financiële situaties schakel ik, in
overleg met jullie, een expert in op het gebied van:

Kennismaking
Inventariseren

Ieders gewenste situatie bespreken
Scheidingsmelding
Eventueel kindgesprek
Basis financiële afwikkeling
Onderhandelingen en verdelingen
Concept convenant & ouderschapsplan

Huis en
hypotheek

Vermogensverdeling

Pensioen
verevening

De onderneming

Fiscale
scan

Herzien
testament

Risico’s
afdekken

Levensverzekering

Partner
alimentatie

Bespreken en overeenstemmen

Bespreken inhoud
Definitief convenant & ouderschapsplan
Afhandeling door de rechtbank
Inschrijving burgerlijke stand

Nazorg
Dit kan op emotioneel gebied zijn (ook voor de
kinderen) en/of op regel- en financieel gebied

Heldere afspraken
Nadat de beslissing is genomen om te gaan scheiden, komt er ineens heel
veel op je af. Het is dan ook belangrijk prioriteiten te stellen. Tijdens een
eerste gesprek bespreken we welke zaken in eerste instantie voor jullie
geregeld moeten worden. Op basis hiervan kunnen we ook prijsafspraken
maken. Ter oriëntatie en kennismaking is het eerste uur kosteloos. Bel of
mail mij gerust voor informatie.

Brenda Loukes, registermediator
Tel: (06) 25 34 74 03 of email: info@brendaloukes.nl
www.brendaloukes.nl

