- ADVERTORIAL -

‘We ontzorgen en begeleiden stellen die uit elkaar gaan’

Echt scheiden doe je samen

Bij een scheiding komt veel kijken: niet alleen emoties, maar ook financiële zaken. Vandaar dat
Alpha Hypotheken is gestart met een nieuwe dienst: Alpha Relatiebeëindiging waarmee een scheiding goed wordt geregeld. Dat geeft rust en helderheid tijdens een naar en emotioneel proces.
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‘W

ij kregen steeds vaker vragen over
echtscheidingen en hoe het moet met
de verdeling van het huis en de hypotheek,’ vertelt Paul de Jong, directeur van Alpha
Hypotheken. ‘Daarom zijn we gestart met een
nieuwe tak van sport: Alpha Relatiebeëindiging.
Met deze dienstverlening regelen we en ontzorgen
we de scheiding en alles wat daarbij komt kijken
op financieel gebied.’

wonen en regelen bij de hypotheek het ontslag uit
de hoofdelijke aansprakelijkheid. Centraal staat
dat we een scheiding zo goed mogelijk willen regelen voor de kinderen. We richten ons op stellen die
de beslissing hebben gemaakt uit elkaar te gaan,
maar wel on speaking terms zijn. We willen hen
ook samen treffen in de spreekkamer, want echt
scheiden doe je samen.’

Helderheid en rust

Een eerste gesprek bij Alpha Relatiebeëindiging
is kosteloos. In dat gesprek licht Nicole toe wat zij
kan betekenen. ‘Daarbij vinden we het belangrijk
dat de partners allebei aanwezig zijn en dat we
ieders wensen horen. Vervolgens bieden we drie
pakketten: basis, midden en totaal. Basis is bedoeld voor stellen zonder kinderen. Bij midden en
totaal berekenen we bijvoorbeeld ook wat er aan
alimentatie betaald moet worden en kunnen we
helpen met een ouderschapsplan. Bij het totaalpakket vinden er bovendien meerdere gesprekken plaats en kunnen we ingewikkelder zaken
behandelen, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene
een eigen zaak heeft. Uiteraard kunnen we – net
als bij een hypotheek – ook maatwerk leveren.
Mijn drijfveer is mensen zo goed mogelijk helpen
en begeleiden.’

‘We bieden helderheid en rust aan mensen die in
een emotionele achtbaan zitten. Woede of verdriet
kunnen we niet wegnemen, maar we kunnen wel
helpen in het financiële proces,’ vult Nicole van
Santen, die net de opleiding Financieel Echtscheidingsadviseur heeft afgerond en al sinds 1991 bij
Alpha werkt, aan.
‘Met Alpha Relatiebeëindiging begeleiden we het
proces van echtscheiding of wanneer samen
wonenden uit elkaar gaan. We geven advies, berekenen de mogelijkheden en gevolgen en stellen
een echtscheidingsconvenant op. We hebben
nauwe contacten met een advocatenkantoor en
de notaris, zodat alles juridisch goed wordt geregeld. We behandelen zaken als wat te doen met
het (koop)huis, kan een van de twee daar blijven

Samen in gesprek
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