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“Het bundelen van krachten  
leidt tot het beste resultaat”

De Kempenaer Advocaten N.V.

Weerdjesstraat 70 • 6811 JE Arnhem

Postbus 9218 • 6800 HX Arnhem

t  +31(0) 26 352 28 25

f  +31(0) 26 352 28 92

helianthus@dekempenaer.nl

www.dekempenaer.nl

Echtscheiding & Helianthus

www.dekempenaer.nlwww.dekempenaer.nl/helianthus
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Wie zijn wij?
Wij zijn gespecialiseerde familierechtadvocaten en verlenen 
advies en juridische bijstand op het gebied van o.a. echt
scheiding, de omgang met en zorg voor kinderen, gezag,  
kinder en partner alimentatie, afwikkeling van de gemeen
schap van goederen of huwelijkse voorwaarden, enzovoort. 

Aanpak 

Samen met de cliënt zoeken wij naar de beste oplossing, 
waar bij de cliënt en diens belangen altijd centraal staan en 
onze advisering op maat is. De positie van kinderen wordt 
daarbij zeker niet uit het oog verloren; wij adviseren bij het 
opstellen van het ouderschapsplan, de zorgregeling en alles 
wat daarbij komt kijken. Een gesprek met de kinderen behoort 
tot de mogelijk heden. 

Mediation/overlegscheiden
Het is ook mogelijk om door middel van mediation en 
overleg scheiden (collaborative divorce) de scheiding te 
regelen. Onze advocaten zijn MfNregistermediator en/of 
vFAS advocaat scheidingsbemiddelaar en/of overleg
scheidings advocaat. Ook bij mediation en overlegscheiden 
kan gebruik worden gemaakt van het Helianthusnetwerk.

Kosten
Wij werken op basis van een uurtarief en kunnen daarnaast, 
afhankelijk van de situatie, tegen een vaste prijs bepaalde 
diensten aanbieden. Wij informeren u graag over de 
mogelijk heden. 

Gratis spreekuur
Iedere vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur is er op ons kantoor  
gratis inloopspreekuur voor deskundig advies, informatie en 
algemene vragen op het gebied van het familierecht. 

Meer informatie
Meer informatie over onze familierechtspecialisten vindt u  
via www.dekempenaer.nl/helianthus.

“Wij bieden expertise op maat,  
op alle gebieden van het  
personen- en familierecht”

“Samen met de cliënt zoeken 
wij naar de beste oplossing”

Helianthus: een netwerk van deskundigen 
Helianthus is de Latijnse benaming voor de zonnebloem: 
symbool voor toewijding, levenslust en kracht. Wij hebben  
de overtuiging  dat het bundelen van krachten leidt tot het  
beste resultaat. 

Het Helianthus netwerk bestaat daarom uit interne en externe 
deskundigen: fiscaal adviseurs, accountants, notarissen, (kinder)
coaches, therapeuten, pensioenadviseurs en niet te vergeten 
alle andere specialisten van De Kempenaer Advocaten. Met dit 
full service multidisci pli nair team kunnen wij cliënten op maat,  
adequaat en voortvarend expertise bieden op alle gebieden  
van het personen en familierecht. Hierbij kunt u denken aan 
kinder en/of partneralimentatie, de verdeling/verrekening, 
pensioen et cetera. Ook voor deskundig advies met betrekking 
tot de woning en de voortzetting van een (familie)onder
neming kan men bij ons terecht. Door onze kennis, ervaring  
en netwerk dragen wij ertoe bij dat het echtscheidingsproces 
zo soepel mogelijk verloopt.
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