U gaat scheiden. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Samen de regie

Mediator de regie

E én

advocaat d
e regie

t
Ieder een eigen advocaa

 Overzicht, structuur en in goed overleg
 Persoonlijke casemanager en evt. mediator
 Online en afspraak op kantoor

 Bemiddeling om er samen uit te komen
 Emoties krijgen aandacht
 Afspraken op kantoor

 Juridische ondersteuning
 Ook voor eenzijdig verzoek
 Afspraken op kantoor

 Eigen belang goed behartigd
 Scheiden in overleg lukt niet
 Zitting bij de rechtbank

Gemiddelde tijdsindicatie

Gemiddelde tijdsindicatie

Gemiddelde tijdsindicatie

Gemiddelde tijdsindicatie

Prijsindicatie

Prijsindicatie

Prijsindicatie

Prijsindicatie

Va. €790
Indien recht op subsidie va. €36 p.p.

Meer informatie?

Ong. €2.000
Indien recht op subsidie va. €55 p.p.

Meer informatie?

rechtwijzer.nl/uit-elkaar

mediationnederland.nl

uitelkaar.nl

verder-online.nl

Va. €2.000
Indien recht op subsidie va. €298 p.p.

Meer informatie?
zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl

Va. €3.000
Indien recht op subsidie va. €298 p.p.

Meer informatie?
zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl

Heeft u recht op subsidie bij uw scheiding?
n huishouden
Jaarinkomen va



2020
De volgende stap in
uw scheiding

oon)
Eigen bijdrage (per pers

U en uw (ex-)partner gaan scheiden en
u bent op zoek naar de volgende stap.
Wat is het beste voor uw kinderen,
waar gaat u wonen en hoe regelt u dit
het beste? Scheiden is al ingewikkeld
genoeg, zonder dat u het oerwoud van
informatie, adviezen en scheidingsmethoden moet doorspitten.



U woont alleen

U woont samen met
minderjarig(e) kind(eren) of
met een nieuwe partner

€0 - €19.800

€0 - €27.500

€36

€55

€353 (€298)*

€19.801 - €20.500

€27.501 - €28.500

€72

€109

€427 (€372)*

€20.501 - €21.600

€28.501 - €29.800

€72

€109

€587 (€432)*

€21.601 - €23.500

€29.801 - €33.300

€72

€109

€747 (€692)*

€23.501 - €27.900

€33.301 - €39.400

€72

€109

€881 (€826)*

Uitelkaar.nl

Mediator

Advocaat

* Met doorverwijzing
van het Juridisch Loket

Wegwijs
Om wegwijs te worden in de juridische
mogelijkheden bij scheiden kunt u deze
flyer gebruiken. Hierop vindt u de
4 scheidingsmethoden en tevens de
mogelijkheden tot het krijgen van een
subsidie voor de scheiding.
Neem deze info mee
Gaat u of kent u iemand die gaat
scheiden? Neem deze flyer mee of
maak er een foto van. Wij hopen dat
deze behulpzaam is bij het nemen van
de volgende stap in uw scheiding.
Vragen?
Voor vragen over uw persoonlijke
situatie: neem contact op met het
Juridisch Loket via juridischloket.nl
Scheidingservaringen lezen?
Wilt u lezen over hoe anderen hun
scheiding ervaren? Het online
scheidingsmagazine Nieuwe Stap staat
vol verhalen: www.nieuwestap.nl

Om in aanmerking te komen voor subsidie mag uw vermogen niet hoger zijn dat €30.000 euro
per persoon, excl. overwaarde huis.

Deze flyer is met nauwkeurigheid samengesteld door Uitelkaar.nl in samenwerking met Gemeente Zaanstad.

