
  

Family First Mediation info@familyfirstmediation.nl 06-10581261 

 

Goed scheiden met kinderen 

• Voor particulieren en ondernemers. Gehuwden en geregistreerde partners. 

• 6/7 bijeenkomsten van 1,5 uur met echtscheidingsspecialist, Familie Mediator, KIES Om-

gangsbegeleider & communicatie coach tot een succesvolle scheiding. 

Ouderschap & Scheiding: 

• Helder ouderschapsplan voor Ouders & Kinderen. 

• Voorkomen van kind verhoren bij de Rechtbank. 

• Gescheiden opvoeden. 

• Succesvol communiceren met je ex! 

Inkomen & financiën: 

• Overzichtelijke alimentatie (kinder- en partneralimentatie berekening. 

• Afwikkeling van financiële zaken, inclusief polissen en pensioenrechten. 

• Toeslagen en heffingskortingen na de scheiding. 

• Voorkomen van schenkbelasting. 

• Volledige afwikkeling van de boedelscheiding. 

Afhandeling van de Scheiding: 

• Juridische toetsing en waterdicht convenant, met daarin alle afspraken, voor de toekom-

stige situatie. 

• Indienen convenant & Ouderschapsplan door samenwerkende advocaat. 

• Procedure Rechtbank. 

• Griffierecht. 

• Indienen verzoekschrift. 

• Akte van berusting. 

• Inschrijving gemeente 
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Nazorg traject: 

• 1 gesprek van 1 uur met ouders. 

• 2 KIES gesprekken voor de kinderen van 1 uur met de KIES Omgangsbegeleider. 

Bonus: 

• e-book: ‘ Bewust Goed Scheiden’ “Van ex-partners naar samenwerkende ouders”. 

• e-book: 'In 5 stappen je kind door je scheiding loodsen' . 

• e-book: ' Valkuilen van een ouderschapsplan'. 

• Ouders volgen zes weken een online-training en werkboek ‘ Scheiden is geen kinderspel’ 

van Villa Pinedo t.w.v. 297,-- 

  

Wat kost het? Transparant in kosten 

Scheiden met nazorg traject: 

Wil je ook houdbare afspraken voor de langere termijn? Je kinderen een stem in het scheidings-

proces willen geven? Uit elkaar met een nazorgtraject? 

Jullie investering is 1.497,00,-- per persoon incl. btw en advocaat/griffiekosten (totaal 527,85). 

  

Scheiden zonder nazorg traject: 

Wil je uit elkaar zonder nazorg traject en geen online-training van Villa Pinedo? Dan is jullie in-

vestering 1.248,00 per persoon incl. btw en advocaat/griffiekosten (totaal 527,85). 
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