Scheidingsmediation voor een vaste prijs :
Mediation module I - echtscheiding zonder kinderen
Kosten : € 1.250,00 exclusief BTW en 4% kantoorkosten,
Inclusief :
-

een volledig opgesteld echtscheidingsconvenant
een uitgebreide berekening partneralimentatie
emailverkeer (niet inhoudelijk)
twee adviesgesprekken van maximaal anderhalf uur met Mr E.A. Prins, lid van NOVA
(Nederlandse Orde van Advocaten), lid vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten en
Scheidingsmediators) en lid MfN (Mediatorsfederatie Nederland).

Wij dienen voor u samen het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in en zorgen voor de
inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de
gemeente.
Bijkomende kosten zijn : griffierecht van de rechtbank en kosten van gemeentelijke uittreksels.
Meerprijs : extra gesprek(ken) en verslag(en), berekening(en), concept convenant(en) : € 180,00 per
uur, te verhogen met 4% kantoorkosten en over beide de wettelijke BTW.

Mediation module II - echtscheiding met kinderen
Kosten : € 1.750,00 exclusief BTW en 4% kantoorkosten,
Inclusief :
-

een volledig opgesteld echtscheidingsconvenant
een volledig opgesteld ouderschapsplan
een uitgebreide berekening kinder- en partneralimentatie
emailverkeer (niet inhoudelijk)
drie adviesgesprekken van maximaal anderhalf uur met Mr E.A. Prins lid NOVA
(Nederlandse Orde van Advocaten), lid vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten en
Scheidingsmediators) en lid MfN (Mediatorsfederatie Nederland).
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Wij dienen voor u samen het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in en zorgen voor de
inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de
gemeente.
Bijkomende kosten : griffierecht van de rechtbank en kosten van gemeentelijke uittreksels
Meerprijs : extra gesprek(ken) en verslag(en), berekening(en), concept convenant(en) : € 180,00 per
uur, te verhogen met 4% kantoorkosten en over beide de wettelijke BTW.

Mediation module III - echtscheiding, waarbij een ondernemer is betrokken, met kinderen
Kosten : € 2.750,00 exclusief BTW en 4% kantoorkosten,
Inclusief :
-

een volledig opgesteld echtscheidingsconvenant
een volledig opgesteld ouderschapsplan
een uitgebreide berekening kinder- en partneralimentatie
emailverkeer(niet inhoudelijk)
drie adviesgesprekken van maximaal anderhalf uur met Mr E.A. Prins lid NOVA
(Nederlandse Orde van Advocaten), lid vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten en
Scheidingsmediators) en lid MfN (Mediatorsfederatie Nederland.

Wij dienen voor u samen het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in en zorgen voor de
inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de
gemeente.
Bijkomende kosten : griffierecht van de rechtbank en kosten van gemeentelijke uittreksels
Meerprijs : extra gesprek(ken) en verslag(en), berekening(en), concept convenant(en) : € 180,00 per
uur, te verhogen met 4% kantoorkosten en over beide de wettelijke BTW.
Vergoeding door verzekeraars
Omdat mr E.A. Prins is aangesloten bij de NOVA, vFAS en MfN worden de kosten door meerdere
verzekeraars vergoed. Uw verzekeraar kan u vertellen of deze kosten onder de dekking van uw
verzekering vallen.
Belangrijk :
Alle bedragen zijn exclusief kantoorkosten en BTW.
Voorwaarden die gelden bij het gebruik van de modules zijn :
-

Voordat de eerste bespreking plaatsvindt, zal een lijst met benodigde gegevens en een NAWformulier worden toegestuurd. De verzochte stukken en een ingevuld NAW-formulier dienen
voor de eerste bespreking toegestuurd te zijn.
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-

Bij vroegtijdige beëindiging van één van de modules zal worden afgerekend op uurbasis,
tegen het uurtarief van € 180,00, te verhogen met 4% kantoorkosten en over beide de
wettelijke BTW

-

Partijen dienen zich ervan bewust te zijn dat bij afwijking van de gangbare (wettelijke)
normen aangaande de gevolgen van echtscheiding, pensioenrechten en/of alimentatie, zij
door de behandelend advocaat gewezen zullen worden op de (mogelijke) gevolgen, rechten
en plichten.

-

De algemene voorwaarden van Prins Advocatuur en Mediation zijn op onze dienstverlening
van toepassing.
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