Familie en
Scheiding

Een scheiding is een
ingrijpende gebeurtenis.
Niet alleen emotioneel,
maar ook financieel.

Gespecialiseerde en betrokken rechtshulp.
De advocaten en scheidingsmediators van de sectie Familie en Scheiding van
Bogaerts & Groenen advocaten bieden u die deskundige hulp en bijstand.
Als u en uw partner uit elkaar gaan komt er veel op u af. Hoe moet het met de
kinderen? Waar gaat ieder van u wonen? Wat heeft dit alles voor u financieel
voor gevolgen? Hoe moet het met de onderneming van u of van uw partner
en speelt de waarde mee bij de verdeling van de bezittingen? Wat hebben
de jaren geleden opgemaakte huwelijkse voorwaarden op dit moment voor
gevolgen voor u beiden? En waar moet u beginnen met regelen?
De advocaten en scheidingsmediators van Bogaerts & Groenen kunnen u
hierbij helpen. Ook als u niet getrouwd bent en uit elkaar gaat, spelen veel
van dit soort vragen en is deskundige hulp nodig.

Wacht niet te lang met het inschakelen van een deskundige. Bel gerust voor vrijblijvend advies 0881410800.

De advocaten van de sectie Familie en Scheiding van Bogaerts & Groenen advocaten
hebben niet alleen veel ervaring in het begeleiden bij echtscheidingen en beëindigingen van samenlevingen. Zij kunnen u ook helpen bij kwesties over kinder- en partneralimentatie, de berekening daarvan, het gezag over en de zorgverdelingsregeling voor
de kinderen en de manier waarop u dat vastlegt in een ouderschapsplan. Daarnaast
kunnen zij u bijstaan bij adoptiekwesties, naamswijzigingen en vaderschapsacties.
U ontvangt verder alle voorlichting over wat uw huidige huwelijksvermogensrechtelijke
situatie [huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen] betekent voor u, en
op welke wijze het eventueel anders geregeld kan worden. Vooral huwelijkse voorwaarden met een “verrekenbeding” dat niet is uitgevoerd, wat heel veel voorkomt,
hebben vaak gevolgen die niet worden voorzien. Onze advocaten kunnen u ook adviseren bij het opstellen of wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden.

Omdat het in dit praktijkgebied als in geen ander gaat om mensen en emoties, is
het belangrijk dat de advocaat of de advocaat-scheidingsmediator uw zaak tactvol en
respectvol benadert, zonder daarbij de zakelijke belangen en de gevolgen uit het oog
te verliezen. De advocaten van Bogaerts & Groenen beschikken, naast een brede en
diepgaande vakkennis, ook over de noodzakelijk psychologische inzichten om u goed
bij te kunnen staan.
Een aantal advocaten van de sectie Familie en Scheiding is ook werkzaam als scheidingsmediator. Als u kiest voor scheidingsmediation overlegt u samen, met begeleiding van de mediator, over alle gevolgen van uw echtscheiding. De mediator geeft u
alle deskundige en noodzakelijke voorlichting en bespreekt de voor- en nadelen van
de diverse regelingen voor beide echtelieden.
Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan als advocaat en (alleen) uw belangen behartigen,
zowel in een advies als in een procedure.
Weten waar u aan toe bent
U wilt bijgestaan worden door een echtscheidingsspecialist en meer informatie krijgen
over de kosten? Wij proberen u zo transparant mogelijk te informeren. Een eerste
oriënterend gesprek is gratis.

Gratis spreekuur
U bent van harte welkom op ons gratis spreekuur:
Elke maandag tussen 17.00 en 18.00 uur op de locatie:
OISTERWIJK, KVL (leerfabriek), Almystraat 14 (graag vooraf bellen 088-1410899)
Elke donderdag van 9.00 tot 10.30 uur op de locatie:
VUGHT, Villa Oldenburg, Sint Michielsgestelseweg 8
Of maak een afspraak voor een gratis gesprek in:
BOXTEL, Parkweg 12
TILBURG, Kantoorgebouw EnTrada 13e verdieping, Ellen Pankhurststraat 1N
SON EN BREUGEL, Ekkersrijt 1412
Bezoek aan het spreekuur is gratis en verplicht u tot niets.
Informatie of afspraak maken?
Ons kantoor is telefonisch bereikbaar op 088-1410800. Via het contactformulier op
onze website (www.bgadvocaten.nl) kunt u het informatiepakket aanvragen.
De leden van de sectie Familie en Scheiding staan u graag te woord. U kunt hen ook
rechtstreeks mailen via Sectiefamilierecht@bgadvocaten.nl.

Wij kunnen u onder meer helpen bij:
- echtscheiding op eenzijdig verzoek
- echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek
- mediation (bemiddeling) bij (echt)scheidingen
- mediation (bemiddeling) bij (alle) andere familierechtelijke problemen
- scheiding van tafel en bed
- ontbinding van geregistreerd partnerschap
- verbreking van samenleving
- verdeling huwelijksgemeenschap
- afwikkeling huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract
- opstellen van huwelijkse voorwaarden
- wijziging huwelijkse voorwaarden
- de gevolgen voor de onderneming van (echt)scheiding
- boedelscheidingen
- kinderalimentatie en/of partneralimentatie
- gezag/omgang/zorgverdelingsregelingen
- opstellen of wijzigen van ouderschapsplannen
- erkenning van kinderen/vaderschap
- naamrecht
- pensioenkwesties
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