ALIMENTATIE

WIE ZIJN WIJ

Vallei Mediation
Professionele hulp bij echtscheidingen en conflicten

Het is een uitermate belangrijke zaak de financiën
tijdens een echtscheiding goed te regelen.

Kinderalimentatie
Hebben jullie kinderen en gaan jullie uit elkaar? Dan
blijft er altijd de verplichting bestaan om voor je kinderen te zorgen. Of jullie getrouwd zijn of samenwonen, of misschien niet eens een relatie hebben, doet
niet ter zake.
Partneralimentatie
Dit is aan de orde als jullie getrouwd zijn en jullie
inkomens flink van elkaar verschillen. Het staat jullie
vrij om samen afspraken te maken over de duur en de
hoogte hiervan.
Tijdens de mediation berekenen we de alimentatie.
Het doel is dat we een verdeling bereiken waarmee
alle partijen met een goed gevoel verder kunnen.

Geld en emoties zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.

Een kleine, enthousiaste, flexibele èn
professionele praktijk in het hart van Nederland.

Vallei Mediation
Henrie Pastoor & Carla van den Berg
Oosteinde 4
3925 LD Scherpenzeel Gld.

033 811 0009
06 272 19 773 - Henrie
06 113 74 592 - Carla

info@valleimediation.nl
www.valleimediation.nl

MfN-Registermediator
Gecertificeerd Familiemediator
Rechtbankmediator

Je scheiding
geregeld vanaf

€ 53,Kijk op onze
website voor alle
tarieven.

Een GRATIS en vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Bemiddeling bij:
Echtscheidingen
Arbeidsconflicten

TransparantieVertrouwenBegrip

Familieruzies

Dit kantoor werkt op basis
van High Trust samen met
de Raad voor Rechtsbijstand.

Burenruzies

Als je er samen niet uitkomt.

ECHTSCHEIDING

KINDEREN

COLLEGA-OUDERS

Wil je zelf meepraten over jouw toekomst en de
beslissing daarover niet aan een rechter overlaten?

Als ouders scheiden,
dan scheiden de kinderen mee.
Hun stem wordt ook gehoord!

De overstap van ‘partners met kinderen’ naar de
nieuwe fase: ‘ex-partners en collega-ouders’.
Een lastig traject!

Bij een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract, is
het verstandig om nieuwe en goede spelregels af te
spreken. Een slecht geregelde scheiding werkt nog
jaren negatief door.

Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen: je
vader en moeder gaan uit elkaar! Er is spanning,
onzekerheid, verdriet en soms ook schaamte. Je
worstelt met vragen, die je niet kunt of durft te
stellen aan je ouders.

Dit is een moeilijke fase waarin belangrijke beslissingen worden genomen. Soms is de ene partij nog
niet even ver als de ander. Zo voelt de een zich
onder druk gezet en de ander zich geblokkeerd.

In vertrouwelijke gesprekken kun je de mediator vertellen wat je op je hart hebt. Er is ruimte voor frustratie en wanhoop. De mediator begeleidt je professioneel door deze emotionele achtbaan en zorgt dat je
weer snel een nieuw leven kunt opbouwen. Een leven
met nieuwe afspraken, waarover je het met elkaar
eens bent. Over de omgangregeling en de zorg voor
de kinderen, de verdeling van het geld, eventuele
alimentatie en opgebouwde pensioenen.

Je voelt je heen en weer geslingerd in je eigen verdriet.

Zo goed mogelijk uit elkaar!

Als je wilt, dan word je door ons apart begeleid. Je
mag altijd contact met ons opnemen, al is het maar
om even je hart te luchten. Ook voor extra zorg kun
je bij ons terecht.
Vallei Mediation is gespecialiseerd in het begeleiden
van kinderen voor alle leeftijdsgroepen.

De deur staat voor kinderen altijd open.

Het is belangrijk dat beide partijen zich gesteund
voelen en dat dit proces begeleid wordt door een
neutrale partij.
De mediator helpt de communicatie weer op gang
waardoor partijen weer in staat zijn om naar elkaars argumenten en motivatie te luisteren.
Kinderen hebben behoefte aan ouders die geen
ruzie maken en nog steeds in redelijkheid met elkaar kunnen overleggen.

Betere verstandhouding èn
begrip voor alle betrokkenen.

