
Checklist 
echtscheidingsconvenant

Wat zet je in een echtscheidingsconvenant? In deze checklist staan de 
belangrijkste punten. Hebben jullie samen kinderen en gaan jullie scheiden? 
Dan moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld.

https://uitelkaar.nl/alle-diensten/scheidingsplanenouderschapsplan-module?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
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Koop of huurwoning

Koopwoning:

Huurwoning:

Adres van jullie woning

Neemt één van jullie de gezamenlijke woning over of gaan jullie verkopen?

Taxatiewaarde of prijsinschatting van de woning

Hoogte van de hypotheek

Bij verkoop: afspraken over de verdeling van de overwaarde/restschuld

van de woning?

Bij overnemen: afspraken over uitkopen

Bij overnemen: wanneer naar de hypotheekverstrekker en notaris om

de hypotheek en woning over te zetten?

Tijdelijke regeling over wie in huis blijft wonen

Tijdelijke regeling betaling gebruikerslasten/eigenaarslasten

Houdt een van jullie de woning aan?

Wanneer gaat de ander eruit?

Op wie zijn naam staat het huurcontract?

Wanneer de verhuurder informeren?
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https://uitelkaar.nl/info-over-scheiden/hypotheek-bij-scheiding?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
https://uitelkaar.nl/info-over-scheiden/scheiden-koopwoning?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
https://uitelkaar.nl/tag/schulden?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
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Onderneming:

Bezittingen:

Soort onderneming (een bv, vof, eenmanszaak, maatschaap)

Wat is de waarde van de onderneming?

Is het salaris uit de onderneming de afgelopen jaren redelijk constant

geweest of heel wisselend?

Stoppen, verdelen of uitkopen van de onderneming?

Verdeling van de inboedel (lijst van spullen)

Verdeling van voertuigen (bijvoorbeeld: auto, motor, camper)

Verdeling speciale bezittingen (zoals erfstukken, schenkingen)

Naar wie gaan de huisdieren? Of overwegen jullie (tijdelijk) een

omgangsregeling?
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https://uitelkaar.nl/info-over-scheiden/verdelen-inboedel-scheiding?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
https://uitelkaar.nl/info-over-scheiden/verdelen-auto-scheiding?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
https://uitelkaar.nl/info-over-scheiden/ingewikkelde-verdeling-scheiding?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
https://uitelkaar.nl/info-over-scheiden/huisdieren-scheiding?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
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Vermogen en schulden:

Saldi bankrekingen en rekeningnummers

Saldi spaargeldrekeningen en rekeningnummers

Lijfrente, beleggingen zoals aandelen, 2e (vakantie)huis of obligaties

Kapitaalverzekeringen, meestal gelinkt aan het huis

Schulden (bijvoorbeeld: studieschuld, creditcards of bij een bekende)

Optellen vermogen en verdelen

Optellen schulden en verdelen

Wie regelt wat om zaken op de goede naam te krijgen
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https://uitelkaar.nl/tag/schulden?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
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Partneralimentatie:

Pensioen:

Kiezen jullie voor partneralimentatie of zien jullie daarvan af?

Bedrag aan partneralimentatie en hoe berekend

Wijze en tijdstip van betaling

Ingangsdatum einddatum van de partneralimentatie

Is er een ouderdomspensioen opgebouwd?

Waarde ouderdomspensioen

Pensioennummers

Is er een bijzonder partnerpensioen / nabestaandenpensioen opgebouwd?

Keuze voor verevening of converteren? Of niet verdelen?

Willen jullie zelf met begeleiding van een casemanager van Uitelkaar.nl en op 
eigen tempo online een scheidingsplan opstellen? Bekijk welke module het 
beste past bij jouw situatie. Kom je er niet uit of heb je vragen? Onze 
casemanagers staan voor je klaar om vragen te beantwoorden.
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https://uitelkaar.nl/tag/partneralimentatie?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
https://uitelkaar.nl/info-over-scheiden/partneralimentatie-berekenen?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
https://uitelkaar.nl/info-over-scheiden/partnerpensioen-na-scheiding?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
https://uitelkaar.nl/info-over-scheiden/scheiden-pensioen?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
https://uitelkaar.nl/alle-diensten/scheidingsplan-module?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
https://uitelkaar.nl/alle-diensten?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant
https://uitelkaar.nl/over-ons/vraag-en-contact?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=checklist_echtscheidingsconvenant

