Telefonische
eo
schriftelijke
informatie
1. Kennismaking, werkwijze, proces en de rol
mediator
2. Spelregels
* 1 minuten regel,
* Elkaar laten uitspreken
3. Kenmerken
* vertrouwelijkheid,
* vrijwilligheid
* onverplichtendheid
* onpartijdigheid
4. Commitment verkrijgen

Intake
gesprek

1. Mediation overeenkomst
a. kosten specifiek
b. Informed consent ed
2. info geven waar gevraagd

1e Mediation
gesprek
(orienterend
gesprek)

2e Mediation
gesprek
ev

Scheidings
melding

Uit laten spreken dat er echt gescheiden moet worden.

Quick scan op de thema’s

Ouderschaps
plan

Alimentatie
berekening

1. Ouderlijk gezag (opvoeding verantw.heid)
2. Informatie, consultatie en communicatie
3. Hoofdverblijfplaats
4. Omgangsregeling
in detail, vakantie weekdagen
weekeinden enz
5. Verzorging en opvoeding
6. Kindkosten, alimentatie

Echtscheidings
convenant

Inventarisatie formulier echtscheiding
Burgelijke staat en contracten
Loonstrook en jaaropgave
Pensioenoverzichten
Woning gegevens, hypotheek ed
Uitgaven, kosten en kindkosten
Boedel en vermogen
Persoonlijke schulden
Cash, verzekeringen, polissen en ...

Rechtbank
procedure
Mediator en cliënten (zie ook brief verzoek om documenten)
1. Getekend echtscheidingsconvenant
2. Afschrift huwelijksakte (door cliënten op te vragen bij de Gemeente)
3. Uitreksel uit GBA met vermelding nationaliteit en verblijfsduur (door clienten op te vragen bij de Gemeente)
4. Afschrift geboorte akten van elk kind (door cliënten op te vragen bij de Gemeente)
5. Kopie huwelijksakte, huwelijkse voorwaarden
6. Alimentatie berekening
Cliënten
7. Schriftelijke opdracht (toestemming geven aan de advocaat)
8. Verklaring Identificatie voor derden
Advocaat
9. Bevestiging ontvangst stukken, uitleg procedure en dit getekend retour zenden! Aparte bevestiging!
10. Gemeenschappelijk verzoekschrift en indiening bij de Rechtbank
11. Beschikking Rechtbank, doorsturen naar cliënten met 2 akten van berusting.
12. Non Apple verklaring vragen aan Rechtbank, na ontvangst beiden akten
12. Aanbieding(akte van berusting en Non Appel verklaring) ter inschrijving Gemeente.
13. Na inschrijving bericht aan cliënten van inschrijving

Echtscheidings proces/protocol
Autheur: W.R.L. Nielen MBA

* Uitwerking van afspraken
met de nodige bijlagen,
* Informed consent,
* Bedenktijd,
* Raadplegen adviseurs,

