
Dit wilde je nooit: een scheiding. Daarom ben je niet getrouwd. Het ging 
toch over ‘tot de dood ons scheidt’? Toch komt het helaas vaak voor dat 
je relatie niet meer past bij je huidige leven. Het is moeilijk om de eerste 
stap te zetten, want het is onbekend terrein. Hoe moet het met de kin-
deren, het huis en de hypotheek? En hoe zit het met alimentatie? Veel 
vragen komen op je af, je wordt er moe van.
Daarom hebben zes deskundigen uit Zwolle hun expertises gebundeld. 
Zij werken samen vanuit de preventieve gedachte om erger te voorko-
men. Een scheiding is al erg genoeg. Ons uitgangspunt is dan ook: regel 
het voor alle partijen zo goed mogelijk.

Scheiden in Zwolle

Scheiden-in-Zwolle.nl

Op het informatieplatform Scheiden-in-Zwolle.nl vind je veel 
praktische onderwerpen. De informatie is makkelijk te vinden en 
staat op één plek. Zo hoef je niet te zoeken. Ook handig: de web-
site is gericht op de regio Zwolle.

Op Scheiden-in-Zwolle.nl vind je informatie over:
• Bemiddeling (mediation)
• De formele weg (advocatuur)
• Woonvragen (verkoop/aankoop & hypotheek)
• Emotionele belasting van je kind (kindercoach)
• Vragen en antwoorden
• En nog veel meer up-to-date scheidingsnieuws

http://Scheiden-in-Zwolle.nl


De experts die samenwerken bij het informatieplatform 
Scheiden in Zwolle zijn:

Linda Hendriks -  Zie Mij Kindercoaching
Martijn Meijer -  Financieel Adviesbureau Zwolle
Marja Ringerwöle -  Advocatuur
Sabine Toornvliet -  Mediation
Reinier Veerman -  Makelaardij
Atty van de Brake -  Webredactie

Vragen? Neem contact op!

Website: www.scheiden-in-zwolle.nl
Mail: info@scheiden-in-zwolle.nl
Telefoon: Atty van de Brake - 06 511 61523

Scheiden in Zwolle

Scheiden-in-Zwolle.nl

Ik heb me aangesloten bij de deskundigen die hulp bieden via het 
informatieplatform Scheiden-in-Zwolle.nl. 

We willen graag mensen bereiken die aan het begin van het proces 
staan om te gaan scheiden. Samen met onderstaande experts publi-
ceren we up-to-date informatie over de stappen die je moet nemen in 
het scheidingsproces. En we geven ze ook mee wat de valkuilen zijn. 
Dus positief en preventief te werk gaan om verder leed verderop in 
het proces te voorkomen. We richten ons op de regio Zwolle.
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