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U gaat scheiden. En nu?
Wanneer u gaat scheiden dient u weloverwogen beslissingen te nemen.

1 van de eerste vragen die u dient te beantwoorden is “neemt u een eigen 

advocaat of kiest u beiden voor een echtscheidingsbemiddelaar”? Welke keuze 

het ook wordt, u bent bij ons altijd aan het juiste adres! Bij ons werken 

uitsluitend specialisten met jaren van ervaring die zijn aangesloten bij de 

specialisatievereniging vFAS en NMI.

U GAAT SCHEIDEN. EN NU?

Echtscheidingsbemiddeling of 
eigen advocaat?
Een scheiding brengt onzekerheden met zich mee. Vooral voor uw kinderen. 

Het is dan ook verstandig eerst te onderzoeken of bemiddeling mogelijk is. 

Bemiddeling geeft u namelijk de kans samen te scheiden en dus in goed overleg 

uit elkaar te gaan, zonder op zoek te gaan naar het conflict. De bemiddelaar is 

altijd neutraal, onpartijdig en onafhankelijk. Rechtvaardige, realistische en op de 

toekomst gerichte regelingen worden samen met u gemaakt.

Wanneer bemiddeling niet mogelijk is, kunnen wij ook alleen uw belangen 

behartigen. Ook dan zetten wij de kinderen centraal! In eerste instantie zullen 

wij altijd proberen in overleg te treden met de advocaat van uw partner om zo 

een lange strijd te voorkomen.

Knegtmans Advocaten & Mediators



  www.knegtmansadvocaten.nl

Alles onder 1 dak!

Kinderen eerst! “En ik dan?”

 

Bij ons kantoor staan uw kinderen echt centraal. Door de scheiding worden zij 

voor grote (emotionele) problemen geplaatst. Het is belangrijk hier zorgvuldig 

mee om te gaan. Het is goed voor u om te weten dat naast de juridische en 

financiële begeleiding het mogelijk is uw kinderen te laten begeleiden. 

Deze complete werkwijze is uniek en wordt zeer gewaardeerd.

Om kinderen echt centraal te zetten hebben wij opgericht “En ik dan?”.  

“En ik dan?” bestaat uit een professioneel team van pedagogisch opgeleide 

mensen (waaronder KIES-coaches) die jaren ervaring hebben in het begeleiden 

van kinderen tijdens en na een scheiding. Kinderen ervaren de begeleiding als 

heel prettig, positief en absoluut niet als belastend.  Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar onze uitgebreide website www.en-ik-dan.nl.

 



Bladel

Sniederslaan 55

5531 EH, Bladel

T 0497 - 38 38 68

Bergeijk

Eijkereind 75

5571 EB, Bergeijk

T 040 - 207 60 76

Spreekuur
Wekelijks verzorgen wij spreekuren. U kunt dan uw vragen neerleggen bij één van 

onze specialisten. Zij zitten dan voor u klaar. Voor een kosteloos inloopspreekuur 

(zonder afspraak) kunt u terecht op donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur in ons 

kantoor In Bergeijk en in Bladel.  

Kosteloos eerste kennismakingsgesprek

Op afspraak kunt u overdag terecht tussen 9.00 uur en 17.30 uur op werkdagen. Het 

eerste gesprek van 30 minuten is gratis en vrijblijvend. Tijdens het gesprek kunt u 

alle vragen geheel vrijblijvend en zonder enige verplichtingen voorleggen aan een 

van onze specialisten. Maakt u een afspraak, dan weet u zeker dat u een advocaat 

of mediator te spreken krijgt, die kundig is op het rechtsgebied waarover u een 

vraag heeft.

Uitgebreid informatiepakket 

Kijk gerust eens op onze uitgebreide en informatieve website:  

www.knegtmansadvocaten.nl onder het blok echtscheiding


