
 

ECHTSCHEIDINGSMEDIATION VOOR EEN VASTE PRIJS 

 

 

Wilt u scheiden middels mediation, maar wilt u ook deskundige begeleiding met de zekerheid van een 

vaste prijs? Boers Advocaten biedt u tijdelijk aantrekkelijke pakketten aan tegen vaste tarieven. Wij 

hanteren hierbij verschillende modules.  

 

• Mediation module I    |    Voor een eenvoudige scheiding zonder kinderen 

Kosten: € 1.250,00 exclusief 21% btw en 5% kantoorkosten 

Deze module is inclusief het echtscheidingsconvenant, een partneralimentatieberekening en 

twee adviesgesprekken van maximaal anderhalf uur met mr. C.J.A. Snouckaert van Schauburg-

Buchwaldt, lid van vFAS en Mediatorsfederatie Nederland. Wij dienen vervolgens voor u 

gezamenlijk het echtscheidingsverzoek in bij de Rechtbank, zorgen voor de inschrijving in de 

registers van de burgerlijke stand van de gemeente en het indienen van de 

pensioenformulieren. 

 

Bijkomende kosten zijn de bij indiening verschuldigde griffierechten van de Rechtbank en de 

kosten van uittreksels uit de burgerlijke stand, benodigd voor het verzoek tot echtscheiding.  

 

Meerprijs: extra gesprek met verslag € 190,00 per uur exclusief 21% btw en 5% kantoorkosten. 

 

 

• Mediation module II    |    Voor een scheiding met kinderen 

Kosten: € 1.750,00 exclusief 21% btw en 5% kantoorkosten 

Deze module is inclusief drie gesprekken van maximaal anderhalf uur met mr. C.J.A. 

Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt, een alimentatieberekening, ouderschapsplan en het 

echtscheidingsconvenant. Wij dienen vervolgens voor u gezamenlijk het echtscheidingsverzoek 

in bij de Rechtbank, zorgen voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de 

gemeente en het indienen van de pensioenformulieren. 

 

Bijkomende kosten zijn de bij indiening verschuldigde griffierechten van de Rechtbank en de 

kosten van uittreksels uit de burgerlijke stand, benodigd voor het verzoek tot echtscheiding. 

 

Meerprijs: extra gesprek met verslag € 190,00 per uur exclusief 21% btw en 5% kantoorkosten. 

 

 

• Mediation module III    |    Voor een scheiding waarbij een ondernemer is betrokken 

Kosten: € 2.750,00 exclusief 21% btw en 5% kantoorkosten 

Deze module is inclusief drie gesprekken van maximaal anderhalf uur met mr. C.J.A. 

Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt, een alimentatieberekening, ouderschapsplan en het 

echtscheidingsconvenant. Wij dienen vervolgens voor u gezamenlijk het echtscheidingsverzoek 

in bij de Rechtbank, zorgen voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de 

gemeente en het indienen van de pensioenformulieren. 

 

Bijkomende kosten zijn de bij indiening verschuldigde kosten van de Rechtbank en de kosten 

van uittreksels uit de burgerlijke stand, benodigd voor het verzoek tot echtscheiding. 

 

Meerprijs: extra gesprek met verslag € 190,00 per uur exclusief 21% btw en 5% kantoorkosten. 



 

 

Voorwaarden voor modules 

De volgende voorwaarden gelden bij gebruik van de modules: 

- Voor de eerste bespreking dient een voorschot betaald te worden ter hoogte van 50% van de prijs 

van de module. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie. 

- Voordat de eerste bespreking plaatsvindt, zal een lijst met benodigde gegevens worden 

toegestuurd. De verzochte stukken dienen in kopie, voor zover van toepassing, toegezonden te 

worden voor de eerste bespreking. Tevens dient de vragenlijst, die eveneens van tevoren zal 

worden toegestuurd, voor de eerste bespreking ingevuld geretourneerd te worden. 

- Bij vroegtijdige beëindiging van één van de modules zal worden afgerekend op uurbasis, tegen het 

uurtarief van € 190,00 exclusief 21% btw en 5% kantoorkosten. 

- Partijen dienen zich ervan bewust te zijn dat bij afwijkingen van de gangbare normen aangaande 

de gevolgen van echtscheiding/pensioenen/alimentatie, zij door de behandelende advocaat 

gewezen zullen worden op de rechten en plichten. 

- De algemene voorwaarden van Boers Advocaten zijn van toepassing op onze dienstverlening.  

 

Contact 

Heeft u vragen over de modules, of over de daarvoor geldende voorwaarden? Neemt u dan gerust 

contact op met mr. Carien Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt via 0318 – 52 24 04, of stuur een e-

mail naar cjasnouckaert@boersadvocaten.nl.  
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