Graag ontvang ik van u kopieën van de volgende stukken, die genummerd zijn in de volgorde hieronder. Het
niet-kopiëren spaart mij tijd en u geld. Met de nummering heb ik snel toegang tot de stukken. Er hoeft geen
map/ordner of iets dergelijks omheen. Een nietje per stuk is wel handig, maar hoeft niet. Ik raad u ook aan
een kopie van deze stukken voor uzelf/u beiden te maken. In scheidingsmediation ga ik er vanuit dat u
beiden ook over een kopie van deze stukken beschikt.
INKOMEN
1. salarisstroken/uitkeringsspecificaties van ♂ / ♀ over laatste drie maanden en december laatste jaar
2. jaarrekening van onderneming over de laatste drie jaren
3. beschikking uitkering (waarin duur en hoogte uitkering wordt vermeld)
4. jaaropgave van het laatste kalenderjaar van loon/uitkering ♂ / ♀
5. aangiften en aanslagen inkomstenbelasting over het laatste kalenderjaar (anders jaar ervoor) ♂ / ♀
6. voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het lopende kalenderjaar (vaak i.v.m. hypotheekrente-aftrek) ♂ / ♀
beschikking zorgtoeslag/huurtoeslag/kindgebonden budget van ♂ / ♀
maandspecificatie van de BSO/Kinderopvang/gastouderbureau qua kinderopvangkosten
9. laatste beschikking kinderopvangtoeslag over dit kalenderjaar van ♂ / ♀
10. …………………………………………………………………………
BIJ HUUR:
11. huurovereenkomst
12. een bewijs van uitsplitsing van de huur (kale huur, servicekosten e.d.) en recent bewijs van betaling
13. bewijs van de hoogte van de toegekende huurtoeslag of dat u geen huurtoeslag krijgt.
WOONLASTEN BIJ EIGENDOM
14. notariële leveringsakte van de woning (eigendomsbewijs)
15. stuk waaruit de huidige WOZ-waarde van de woning blijkt (meestal de laatste rekening van gemeente)
16. taxatie van de woning d.d. ………………
17. offerte/overeenkomst hypotheek (met hoofdsom en rentepercentage) bij ………………
18. notariële hypotheekakte
19. laatste jaaropgave(n) van uw hypotheek
20. bewijs betaling van hypotheek met uitsplitsing betaalde rente, aflossing (of evt spaar- en risicopremie(kan d.m.v.
nr. 27)
21. polisblad levensverzekering/spaar- of beleggingspolis/banksparen bij ..……… incl. bewijs verpanding, huidige
premie en evt waarde van de levensverzekering/spaar- of beleggingspolis zo recent mogelijk
VERZEKERINGEN
22. bewijs hoogte ziektekostenpremie (nominale + aanvullende premie) alsmede eigen risico van ♂ / ♀
23. specificatie overige niet-vergoede ziektekosten (kosten per jaar omgerekend naar maandbedrag)
VERMOGEN
24. afschrift/print van alle bankrekeningen per nu of ………….. (eigen & van de ander & gezamenlijke & van
minderjarige kinderen) (liefst uitdraai van een maand, maar in ieder geval met saldi, datum en
bankrekeningnummer)
25. afschrift/print van alle spaarrekeningen (zie nr. 24 van welke rekeningen en wat nodig is)
26. polisblad en laatste jaaropgave lijfrente(n)/kapitaalverzekering(en) bij ………………...
27. polisblad en bewijs betaling arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of woonkostenbeschermer
28. polisblad van evt. OverlijdensRisicoVerzekering(en) of polissen en bewijzen hoogte van andere
levensverzekering(-en), aandelenfonds(en), koopsomverzekering(en),(studie)spaarplan(nen), banksparen
studieverzekering(en), geldleaseovereenkomst(en) e.d. bij …………………………………………………………
29. bewijsstukken van de schuld(en) met vermelding van: 1) hoofdsom 2) huidige stand en 3) maandelijks betaald
bedrag aan rente en aflossing bij ……..………………………
OVERIG
30. ondertekende mediationovereenkomst
31. akte van huwelijksvoorwaarden/samenlevingsovereenkomst
32. een overzicht van de opgebouwde pensioenen via mijnpensioenoverzicht.nl van ♂ / ♀
33. stukken over schenkingen en erfenissen (al dan niet met uitsluitingsclausule)
34. afschrift (geen uittreksel) van de huwelijksakte, op te vragen bij de gemeente waar u getrouwd bent (dit stuk kan
LATER opgevraagd worden). Dit stuk mag maximaal drie maanden oud zijn bij indiening verzoek echtscheiding.
35. afschrift van de geboorteakte van elk minderjarig kind (dit stuk/deze stukken kan/kunnen ook LATER
opgevraagd worden). Dit stuk mag maximaal drie maanden oud zijn bij indiening verzoek echtscheiding.
36. Formulier inkomsten en uitgaven (zie website downloads, financiën)
37. Formulier inkomsten en uitgaven kinderen (zie website downloads, financiën)
38. …………………………………………………………………………………………………………………………………
39. ……………………………………IK VERZOEK U DEZE STUKKEN UITERLIJK AAN TE LEVEREN:……………
40. …………………………………………DE VOLGENDE AFSPRAAK IS ………DAG …………………. ……UUR

