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In het tweede deel worden de meest voor-
komende vragen (ruim 120) over schei-
dingsbemiddeling, partneralimentatie,
kinderen, huwelijksvermogensrecht en de
woning kort en bondig beantwoord. Bij het
antwoord wordt met een markering aange-
geven wanneer er volgens hen een voordeel
valt te behalen als de cliënten voor bemid-
deling kiezen. Het boek is tenslotte niet
voor niets door fervente mediators geschre-
ven.

Het derde deel bestaat uit een uiteenzet-
ting van de gevolgen van de echtscheiding
en de gerechtelijke procedure. Uiteraard
wordt ook aandacht besteed aan de beëin-
diging van het geregistreerd partnerschap
en de voor- en nadelen van de ‘flitsschei-
ding’.

Teneinde scheidingsbemiddeling door een
VFAS-bemiddelaar nog eens extra te pro-
moten is een voorbeeld van een VFAS-
bemiddelingsovereenkomst en echtschei-
dingsconvenant opgenomen.

Voor scheidingscliënten is het boek een
goede voorbereiding op het ingrijpende en
moeizame proces dat een scheiding in de
regel is. Na lezing beheersen zij de basis-
kennis van het scheidingsrecht. ■
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Samen uit elkaar is geschreven door vijf
advocaat-scheidings bemiddelaars, voor hen
die gaan scheiden of dat overwegen.
Partners die nadenken over echtscheiding
en scheidings bemiddeling willen weten wat
de ervaringen van anderen zijn. Daarom
begint het boek met zes scheidingsverhalen,
gebaseerd op interviews met cliënten van de
schrijvers van het boek. De cliënten
beschrijven in klare taal wat de reden is
voor de scheiding, hoe – als zij daarvoor
hebben gekozen – de bemiddeling is
verlopen en op welke wijze zij de gevolgen
van de scheiding al dan niet hebben
geregeld.
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