Uw echtscheiding verzoeken
Direct contact opnemen
Utrecht
Amsterdam
Rotterdam

030 - 2919874
084 - 8753322
087 - 7848621

Wat doen wij?

Wat hebben wij nodig?

Naast de echtscheiding behandelen wij het ouderlijk

Om uw echtscheiding te verzoeken, hebben wij

gezag, het hoofdverblijf van de kinderen, de omgang,

in elk geval de volgende stukken en gegevens

de

nodig:

kinderalimentatie,

de

partneralimentatie,

de

verdeling van het huwelijksvermogen, het gebruik van
de echtelijke woning etc.

1. Een afschrift van de huwelijksakte
2. Een afschrift van de geboorteakte van elk

Indien bepaalde zaken spoed hebben, verzoeken wij
de rechtbank om een voorlopige voorziening te
treffen zodat daarover snel wordt beslist.

minderjarig kind
3. Het BSN van elke echtgenoot
De stukken dienen origineel te zijn en niet

Indien u gezamenlijk wilt scheiden, leggen wij uw

ouder dan drie maanden. Indien wij andere

afspraken vast en dienen wij deze bij de rechtbank in.

stukken nodig hebben, laten wij u dat weten.
U geeft ons de stukken en gegevens die u heeft
en de rest vragen wij zelf voor u op.

Wat zijn de kosten?
Wij hanteren een vast tarief voor een echtscheiding
van € 1.571,19 (€ 493,80 per persoon bij

een

gezamenlijke echtscheiding). Dit bedrag is inclusief
6%

kantoorkosten

en

21%

btw

en

exclusief

zijn

onze

algemene

toepassing.

Deze

verschotten zoals het griffierecht.
Op

bovengenoemd

voorwaarden

van

tarief

kunt

downloaden op: www.elhannouche.nl.

u

Hoe lang duurt het?
Een eenzijdige echtscheidingsprocedure duurt
gemiddeld 3 tot 4 maanden.
Een

gezamenlijke

echtscheidingsprocedure

duurt gemiddeld 6 tot 8 weken.
Wij houden u in de tussentijd uiteraard op de

Utrecht

Amsterdam

Rotterdam

Online

Niasstraat 1

Piet Heinkade 55

Weena 505

e: info@elhannouche.nl

3531 WR UTRECHT

1019 GM AMSTERDAM

3013 AL ROTTERDAM

w: www.elhannouche.nl

t: +31 (0)30 2919874

t: +31 (0)84 8753322

t: +31 (0)87 7848621

f: +31 (0)30 2919875

f: +31 (0)84 8753399

f: +31 (0)87 7848682
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hoogte van de stand van zaken.

