
Het scheidings- en ouderschapsplan
In het scheidingsplan staan de afspraken tussen jou en je (ex-)partner over de 
verdeling van geld, spullen en het huis. In het ouderschapsplan staat hoe je de 
zorg en opvoeding van de kinderen regelt. Je legt daarin de afspraken vast en 
beschrijft ook hoe je omgaat met veranderingen in de toekomst. Hoe beter je 
samen nadenkt over de afspraken in deze plannen, hoe groter de kans dat ze 
straks goed werken. Afspraken maken met je (ex-)partner kan moeilijk zijn.

De scheidings- en ouderschapsmodule van online scheidingsplatform 
Uitelkaar.nl maakt het mogelijk om uit elkaar te gaan zonder juridische strijd. 
Doordat je zelf controle hebt en verantwoordelijkheid neemt, maak je beter 
doordachte afspraken. Dit vermindert de (langdurige) negatieve gevolgen voor 
jezelf, jouw (ex-)partner én jullie kinderen. Jullie leggen een goede basis voor 
jullie nieuwe toekomst.

vertrouwen krijgt in de toekomst

waar en wanneer je wilt inlogt

in je eigen tempo werkt

al je vragen aan een deskundige stelt

zelf online je scheiding regelt

weet waar je aan toe bent

tijd, energie en geld bespaart

kunt samenwerken met je (ex-)partner

Voordelen Uitelkaar.nl
Stel daarom je scheidings- en ouderschapsplan bij Uitelkaar.nl op, waarbij je:

Het kan met de online module van Uitelkaar.nl

https://uitelkaar.nl/scheiding-aanvragen-das?typeplan=spop&utm_source=uitelkaar.nl&utm_medium=pdf&utm_campaign=brochure%20SPOP


* griffiekosten verschillen per rechtbank

Gratis

Intake

Je gegevens en 
wensen noteren in 
20 tot 40 minuten.

1

Stappenplan Uitelkaar.nl

€ 25,- p.p.

Afspraken

maken

In 1 tot 3 maanden 
je afspraken 
maken, inclusief 
kinderalimentatie 
berekening.

2

€ 342,50 p.p.

Krijg een 
beoordeling van 
een neutrale 
advocaat binnen 1 
tot 3 weken.

Review door

advocaat

3

Excl. griffiekosten*

Binnen 2 tot 4 
weken een 
definitief 
scheidingsplan.

Afronding

4

Ruim 60% van de klanten heeft recht op subsidie. Als jij of je (ex)partner minder dan € 
40.400,- verdient, kan je in aanmerking komen voor subsidie. Dan kun je bij Uitelkaar.nl al 
scheiden vanaf € 37,- pp.

Nú met

€ 15,-


DAS korting op

het inschrijfgeld

Om te kijken of Uitelkaar.nl voor jullie 
werkt kun je 5 dagen gratis zonder 
verplichting op het platform aan de slag 
gaan. Na de 5 dagen verschijnt er 
betaalscherm en betaal je alleen de 25,-pp 
inschrijfgeld als je door wilt gaan.

5 dagen gratis proefaccount

Heb je recht op subsidie

of heb je andere vragen?

085 - 070 2500

https://uitelkaar.nl/over-ons/vraag-en-contact?&utm_source=uitelkaar.nl&utm_medium=pdf&utm_campaign=brochure%20SPOP


2032

365


1000+

8


25+

Aantal tevreden klanten: 
Stellen nu actief bij ons: 
Afgeronden scheidingen: 
Gemiddeld cijfer voor onze dienstverlening: 
Aangesloten experts: 

Online omgeving om samen afspraken in te maken

Begeleiding van en check door je casemanager

Review door en gesprek met neutrale advocaat

Het afgeronde scheidingsplan in een downloadbaar document

Indiening bij de rechtbank door advocaat

Persoonlijke aandachtspunten voor de plannen

Online intake

Start mijn gratis proefaccount

De scheidings- en ouderschapsplan module 
bestaat uit:

DAS maakt juridische hulp toegankelijk voor iedereen. Daarom 
werken wij samen met Uitelkaar.nl. Een online platform waar 
partners hun scheiding stap voor stap én in overleg met elkaar 
online kunnen regelen.

https://uitelkaar.nl/scheiding-aanvragen-das?typeplan=spop&utm_source=uitelkaar.nl&utm_medium=pdf&utm_campaign=brochure%20SPOP

