Als je hebt besloten om te gaan scheiden dan
komt er heel wat op je af. Hoe ga je alles regelen: kinderen, huis, geld en je zekerheden. Om
te voorkomen dat je voor de rechtbank eindigt
in een vechtscheiding, is het goed om op 'speaking terms' te blijven. De bemiddeling van een
ervaren mediator is hierbij de eerste stap naar
je nieuwe leven: je geeft daarmee aan dat je er
samen uit wilt komen.
Wij begeleiden je door het hele scheidingsproces heen. We helpen de afspraken te maken over alles wat
voor jullie van belang is. We helpen je afspraken te maken, zodat jullie weer door kunnen met een leven
waarin je de ander een eigen leven gunt en zelf een doorstart kunt maken: wijzer, maar ook rijker.
Alles in één proces
Wij regelen alles wat nodig is om na de scheiding weer verder te kunnen. Voor jou en voor de kinderen.
Een hypotheek, begeleiding bij een huurwoning, de notaris en belastingteruggaaf. Nadat wij je echtscheiding hebben ingediend bij de rechtbank kun je ons uiteraard nog steeds raadplegen. Wij vinden het heel
gewoon om na jaren nog steeds een berekening voor je te maken of mee te denken over een andere
aanpassing.

Tienermediation
Bij een scheiding zijn niet alleen de scheidende partners betrokken. Ook de
kinderen zitten er middenin. Welke leeftijd ze ook hebben. Bij tieners krijg je
vaak te maken met wisselende stemmingen, conflicten, gevoeligheden en kan
het praten over gevoelens en emoties lastig verlopen. Dit kan door een scheiding versterkt worden. Daarom maakt Scheiden met een Mediator dankbaar
gebruik van tienermediators: tieners die door ons opgeleid worden als mediator en die met jullie tiener in gesprek kunnen gaan. Op hun manier, in hun taal.

Maak direct een afspraak of bel voor advies:
iMediators Den Haag (hoofdkantoor)
Spui 243a | 2511 BP Den Haag
070-7853643 | info@iMediators.nl
www.ScheidenmeteenMediator.nl

Dit zeggen onze klanten:
‘Goed! De ontzettend snelle reacties op vragen. ‘s Avonds aangevraagd, de volgende ochtend gebeld. Top! Bellen vind ik fijner, kan je
direct uitleg vragen.’

Wij zijn er trots op dat, mede door onze unieke aanpak met 2 mediators en tienermediaton,
ons slagingspercentage 95% is (landelijk gemiddelde is 67%).

Stap voor stap...
Intake
Wij doen alle intakes met zijn tweeën. We komen meestal bij je thuis, maar je kunt ook bij ons op kantoor
komen. Het is maar net wat jullie prettig vinden. We hebben verschillende locaties waar we werken: in
Den Haag, Hillegom, Amersfoort, in het Westland en in de omgeving van Vlaardingen.
Aantal gesprekken
Vaak hebben we niet meer dan drie gesprekken nodig, maar we gaan door tot er goede afspraken zijn
gemaakt over zaken zoals wonen, inkomen, alimentatie, verzekeringen, pensioen en belastingen. Houd
rekening met een gemiddelde doorlooptijd van 80 dagen.
Benodigde documenten
Alle afspraken leggen we vast in een echtscheidingsconvenant. Hebben jullie kinderen? Dan leggen we
alle afspraken over opvoeding en verzorging vast in een ouderschapsplan. Daarna gaan de stukken naar
de advocaat en rechtbank om jullie scheiding formeel vast te laten leggen.
Persoonlijk en betrokken
We zijn gedurende het hele proces van de scheiding bij jullie betrokken, we zijn goed bereikbaar, gaan
met jullie in overleg en met jullie in discussie, waarbij de invulling en uitwerking helemaal door jullie
wordt bepaald.
Hypotheekadvies
Doordat wij nauw samenwerken met verschillende strategische partners, kunnen wij jullie voorzien van
onafhankelijk hypotheekadvies op maat tegen scherpe tarieven en voorwaarden.
Scheiden met een Mediator hanteert een transparant all-in pakket.
Mediation bij scheiden kost € 2.610,-. In ons pakket zit standaard:
●
Voldoende contactmomenten om het proces door ons te laten begeleiden.
●
Alle uren van de Registermediators en de betrokken specialisten.
●
Voor de kinderen bieden wij de mogelijkheid contact te onderhouden met onze 		
speciaal daarvoor opgeleide Tienermediators.
●
Een volledig opgesteld echtscheidingsconvenant.
●
Een ouderschapsplan, waaronder een zorgplan en omgangsregeling.
●
Een alimentatieberekening (kind en/of partner).
●
Indicatie hypotheek en pensioen.
●
Alle kosten voor het indienen van de stukken bij de rechtbank, alsmede de griffiekosten.
●
De IB-aangifte van het jaar waarin je bent gescheiden.
●
Nazorg: ook na de ontbinding van het huwelijk zijn wij dienstbaar, als je tegen 			
zaken aanloopt die lastig voor zijn, zowel op relationeel als op financieel gebied.

Scheiden met een Mediator is onderdeel van iMediators
www.ScheidenMetEenMediator.nl | info@iMediators.nl | 070-7853643

