Leg je scheiding in vertrouwde handen
Bij een scheiding komt een heleboel kijken, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Het is een
emotionele periode, of je nu gehuwd bent, samenwoont of als geregistreerd partner door het
leven gaat.

Scheiden is een emotionele periode. Door de
kinderen zullen jullie ook in de toekomst aan elkaar
verbonden blijven. Het is dus van groot belang om
zo duurzaam mogelijk uit elkaar te gaan, zodat jullie
nergens spijt van hoeven te hebben en als ouders
samen verder kunnen. Wij als scheidingsspecialisten
helpen met alle stappen in jullie scheiding.

Samen

zorgen wij dat jullie alles goed geregeld hebben.

Duurzaam scheiden
Exscheiding is een praktijk voor echtparen en koppels die op
een duurzame en zoveel mogelijk kindvriendelijke manier willen
scheiden. Die rust zoeken en op weg willen naar een nieuwe
toekomst. Onze persoonlijke ervaring maakt dat mensen zich bij
ons vertrouwd en geholpen voelen.
Want wij weten waar we het over hebben en daarbij gaan we
verder dan een mediator of procesbegeleider.

In het proces van scheiden stellen wij jullie kinderen centraal.
Toch beginnen we met een gesprek over de financiën. Omdat
onze ervaring leert dat het rust geeft als dat gedeelte op orde is.
Zo kunnen we met een goede basis de rest van de gesprekken
voeren. Want vaak zijn de financiën een van de grootste zorgen
voor mensen die op het punt staan te gaan scheiden. Wat
gebeurt er met het huis? Wat houd ik straks over? Hoe zit het
met de auto? Al in een vroeg stadium inventariseren we de
huidige financiële situatie én de wensen voor in de toekomst.
Ons uitgangspunt is het maken van een financieel plan,
waardoor beiden na afloop van het traject op een gezonde basis
verder kunnen. Dat is maatwerk.
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Stap voor stap
Onze werkwijze is vormgegeven in een
gestructureerd stappenplan. Daarin is
rekening gehouden met de urgentie van
bepaalde onderwerpen en volop ruimte om
jullie kinderen in het traject te betrekken.
Tekenen overeenkomsten
Een kennismakingsgesprek
Om elkaar te leren kennen bij een kopje koffie of thee.

Een inventarisatiegesprek
Waarin wordt besproken wat de huidige situatie is en
hoe jullie de toekomst zien.

Een financieel gesprek
Wij maken naast de wettelijk verplichte
alimentatieberekening een financieel plan. In dit
plan is ons uitgangspunt dat jullie er beide financieel
gezond voor komen te staan, een niet te onderschatten
meerwaarde. In veel gevallen is het ook zo dat de kosten
van ons traject gemiddeld binnen afzienbare tijd zijn
terugverdiend.

Vastleggen afspraken
We nemen de laatste zaken met jullie door, zoals
bijvoorbeeld vakantiegeld en pensioen. Nadat
de laatste afspraken zijn gemaakt, maken we drie
concept-vaststellingsovereenkomsten voor jullie. Een
algemene, een voor het financiële gedeelte en de
kindregeling.

Wanneer alles juist op papier staat, zullen we jullie
uitnodigen om de overeenkomsten de ondertekenen.
Vervolgens zal onze advocaat de documenten
verzenden naar de rechtbank.

Nazorggesprek
Wanneer daar behoefte aan is, nodigen we jullie
ongeveer een half jaar na onze laatste afspraak uit
voor een gesprek. Daarin gaan we na of alle afspraken
nog voldoen of dat er wellicht een aanpassing
gewenst is.

Opstellen kindregeling
De ervaring leert ons dat na het financiële gedeelte
meer rust ontstaat. Daardoor zijn beter afspraken te
maken over hoe jullie het ouderschap in de toekomst
gaan vormgeven. We gaan samen na wat zowel de
wensen van jullie als de kinderen op dit gebied zijn.

Voor de kinderen

Een kindgesprek

Dat wij zeggen kinderen in het proces van scheiden centraal
te stellen, is geen holle frase of loze kreet. We zijn trots op de
uitgebreide begeleiding die we kinderen van ouders die uit elkaar
gaan bieden. Want kinderen scheiden mee. Hun papa en mama
mogen dan straks wel geen partners meer zijn, nog steeds zijn ze
samen ouders van hun kind of kinderen. Want ex-ouders bestaan
niet. In onze opleidingen hebben we ons het traject van de
Zandkastelenmethode eigen gemaakt, welke wij ook hanteren in
onze praktijk. Kindgesprekken worden gevoerd door praktijk Jij&Ik
van Maike Rademakers, waarmee we een samenwerking hebben
opgezet. Zij komt bij kinderen thuis en biedt indien gewenst ook
ontmoetingen met leeftijdgenootjes in soortgelijke situaties aan.
Maike is tevens pedagogisch coach en kan ook een gesprek met
enkel de ouders voeren.

Wij bieden jullie de kinderen
de mogelijkheid om met ons te
komen praten. Wij zijn beiden
kindercoach en bekend met
de Zandkastelen methode.
Daardoor voelen kinderen zich
serieus genomen, weten zij
waar papa en mama afspraken
maken en krijgen op die manier
zelf een stem in de scheiding.
De gesprekken met kinderen
zijn leeftijdafhankelijk en duren
gemiddeld drie kwartier.

De eerste stap

Al uit elkaar?

Dat contact leggen met Exscheiding een
grote stap is, begrijpen we. Wellicht heb je al
rondgekeken op onze site of ben je op een
andere manier bij ons terecht gekomen.
Om met ons in contact te komen, om extra
informatie in te winnen of het maken van
een eerste afspraak, zijn wij op verschillende
manieren bereikbaar.

Wij bieden tevens mediation aan voor
koppels die al gescheiden zijn en
bestaande afspraken willen doornemen of
herzien.

Bij telefonisch contact zal Saskia jullie te
woord staan en ook een bericht sturen via
Whatsapp is geen probleem. Liever mailen? Vul
dan het contactformulier op deze pagina in.
Vanzelfsprekend gaan wij discreet om met deze
informatie en nemen we snel contact op.
Ook een eerste afspraak kan een intens
moment zijn. Onze praktijk ligt in een rustige
wijk met veel privacy en parkeergelegenheid
voor de deur. De ingang van de praktijk zit
aan de linkerkant van ons huis. Wij bieden een
warme omgeving met een goede ambiance,
waar je jezelf thuisvoelt, ruimte is voor een traan
en lach en de koffie altijd klaar staat!

Kunnen wij jullie helpen?
Saskia en Richard
info@exscheiding.nl
+31 6 15 365 973

Willen jullie graag een pakketprijs zodat vooraf exact duidelijk is wat de kosten zijn? Dat kan zeker. Tijdens het
gratis en vrijblijvende informatiegesprekbespreken we jullie persoonlijke situatie en kijken we welk pakket
daarop het beste aansluit. Als blijkt dat jullie minder uren besteden dan in het pakket afgesproken dan krijgen
jullie dat geld gewoon teruggestort. Wel zo eerlijk.

Inhoud Ex-scheidingstotaalpakket

Kosten

Informatie/kenningsmakingsgesprek

Prijs op aanvraag

Maximaal zeven gesprekken van ongeveeer
2 uur. (excl. het kenningsmakingsgesprek)

Kunnen wij jullie helpen?

De trema berekening en maximaal 6 berekeningen

Maak dan snel een afspraak

Berekening partneralimentatie

kenningsmakingsgesprek aanvragen

Berekening kinderalimentatie
Inzicht netto besteedbaar inkomen
Verdeling vermogen, pensioen en vakantiegeld
Vermogenopstelling inclusief enventuele correcties
Ouderschapsplan
Vaststellingsovereenkomst in drie
delen: algemeen, financieel en kinderen
Inclusief één kindgesprek, voor elk extra
kindgesprek wordt 40,- in rekening gebracht. Deze
gesprekken worden gevoerd door Prijktijk Jij en Ik.
Inclusief vragen per mail, whatsapp of telefonisch

Is er iets waar je hulp bij zou willen buiten
het pakket of juist iets waar je geen hulp bij
wil? Neem dan contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.

De Laurier

5831 RP Boxmeer

info@exscheidingen.nl

+31 6 15 365 973

