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(ECHT)SCHEIDING
Het is belangrijk om op een goede en respectvolle manier uit elkaar te gaan, 
zeker als er kinderen zijn. Nu goed scheiden, voorkomt problemen voor later. Een 
scheiding kunt u op verschillende manieren regelen:

1.  Via mediation
Samen met uw partner regelt u de scheiding met behulp van één advocaat/
scheidingsmediator. Onder begeleiding van de mediator maakt u samen afspraken 
over de gevolgen van de scheiding. De afspraken worden door de mediator vast-
gelegd in een overeenkomst. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden 
de afspraken ook bekrachtigd door de rechter. U hoeft zelf niet naar de rechtbank 
en de rechter doet snel schriftelijk uitspraak. 

2.  Via overleg
U en uw partner hebben ieder een eigen advocaat. In overleg met elkaar wordt 
geprobeerd tot overeenstemming te komen. Dit overleg gaat vaak schriftelijk of 
telefonisch, maar kan ook in zogeheten viergesprekken plaatsvinden. Viergesprek-
ken zijn oplossingsgerichte gesprekken, waarbij zowel u en uw partner als de 
advocaten aanwezig zijn. Als het lukt om met hulp van de advocaten afspraken te 
maken, leggen zij deze vast in een overeenkomst. U hoeft niet naar de rechtbank en 
de rechter doet snel schriftelijk uitspraak.

3.  Via de rechter
Soms lukt het niet om de scheiding in overleg te regelen of niet op alle punten. In 
dat geval kan de rechter om een oordeel worden gevraagd. U en uw partner hebben 
ieder een eigen advocaat, die u bijstaat in de procedure. U moet met uw advocaat 
naar de rechtbank en de rechter beslist over alle punten waarover u het niet eens 
bent. Zo’n gerechtelijke procedure neemt al gauw vele maanden in beslag.

Den Ridder Familierecht Advocatuur & Mediation is volledig gespecialiseerd in 
het personen- en familierecht. Kwaliteit, persoonlijke aandacht en betrokkenheid 
staan voorop. Met meer dan vijftien jaar ervaring in het familierecht, is alle kennis 
en kunde aanwezig. Dat is fijn voor u, want u weet direct waar u aan toe bent.

Den Ridder Familierecht is hét adres voor alle denkbare vraagstukken op het gebied 
van het personen- en familierecht. Denk hierbij aan mediation, (echt)scheiding, 
verdeling, alimentatie, maar ook aan afstamming, omgang en gezag.

In een vaak moeilijke periode in uw leven, wordt u van duidelijke en adequate 
bijstand voorzien. Of het nu gaat om een procedure, mediation of advies; Den 
Ridder Familierecht denkt met u mee en gaat voor het resultaat dat het beste bij uw 
situatie past. De belangen van anderen, kinderen in het bijzonder, worden daarbij 
niet uit het oog verloren. 



MEDIATION
Mediation is niet alleen geschikt voor (echt)scheidingen. Het is ook een uitermate 
goed instrument om de communicatie tussen al gescheiden partners weer op gang 
te brengen.

Mediation heeft als doel een geschil of probleem samen op te lossen. Een mediator 
komt op voor de belangen van beide partijen en heeft een neutrale en 
onafhankelijke rol.

Mediation is geschikt voor iedereen die in goed overleg samen afspraken wil maken. 
De praktijk wijst uit dat mediation doorgaans de beste, snelste en goedkoopste 
oplossing is.

KOSTEN
Bij Den Ridder Familierecht wordt vanuit één specialisme gewerkt. Dit voorkomt 
onnodig uitzoekwerk en (dus) hoge kosten. 

Soms hoeft u de kosten van de advocaat of mediator niet helemaal zelf te betalen. 
Dit is afhankelijk van uw financiële situatie. 
 
Gesubsidieerde rechtsbijstand
Als u geen mediator of advocaat kunt betalen, kan een deel van de kosten vergoed 
worden. Dit wordt gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand genoemd. De Raad 
voor Rechtsbijstand regelt dit. Met name voor mediation geldt een lage eigen 
bijdrage.

Uurtarief
Als u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, moet u het uur-
tarief betalen. Den Ridder Familierecht werkt met een scherp tarief en doet - anders 
dan de meeste andere advocatenkantoren - niet aan kantoorkosten. 

Bij Den Ridder Familierecht is het mogelijk om afspraken te maken over een 
maximaal te betalen bedrag. Ook kunnen vaste prijzen worden afgesproken 
voor bepaalde werkzaamheden. U vindt hierover meer informatie op de website 
(www.denridderfamilierecht.nl).

VRIJBLIJVEND ORIËNTATIEGESPREK
Den Ridder biedt - op afspraak - een gratis oriëntatiegesprek aan. Tijdens dit 
gesprek, dat maximaal zo’n dertig minuten duurt, worden uw belangrijkste vragen 
beantwoord en de mogelijkheden besproken.



Anke den Ridder is lid van de Nederlandse Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten 
Scheidingsmediators (vFAS), staat ingeschreven in het register van de Mediators-
federatie Nederland (MfN) en neemt deel aan de verwijzingsvoorziening ‘mediation 
naast rechtspraak’. De rechtbank benoemt haar ook regelmatig als bijzonder curator 
om de belangen van kinderen te behartigen.

Hoewel Anke als advocaat graag procedeert, ziet zij de rechtszaal het liefst zo min 
mogelijk. Procederen gaat immers al snel over winnen en verliezen. Zeker als er 
kinderen zijn, is het fijn als er in onderling overleg afspraken gemaakt kunnen 
worden. Omdat Anke ook mediator is, is zij zich als geen ander bewust van het 
belang om tot een duurzame oplossing te komen.

Uiteraard zijn overleg en mediation niet voor iedereen geschikt. In dat geval moet je 
ook niet bang zijn voor een gang naar de rechter. Soms werkt het nu eenmaal beter 
als een ander de knoop doorhakt.

CONTACT
Den Ridder Familierecht is gevestigd in het centrum van Raamsdonksveer.
U vindt het kantoor aan de Wilhelminalaan 5, waar voldoende gratis 
parkeergelegenheid is.

Den Ridder Familierecht Advocatuur & Mediation
Wilhelminalaan 5
4941 GJ  Raamsdonksveer

T: 0162-229702
E: info@denridderfamilierecht.nl

W: www.denridderfamilierecht.nl 


