VANDENBOUT advocaten
mediators

IE-gemachtigden

Advocaat en erfrecht
de gespecialiseerde erfrechtadvocaat, nalatenschapsmediator:
‘gespecialiseerde deskundige kwaliteit onder keurmerk’
‘procesbijstand bij geschillen via de rechter’
‘alternatieve conflictbemiddeling/scheidings- / family mediation’
‘wederzijdse informatieverschaffing’
‘alles in één hand - besparing tijd en kosten’
‘ervaring met ruzies, conflicten en emoties’

De gespecialiseerde erfrechtadvocaat & nalatenschapsmediator en erfrecht
Een overlijden veroorzaakt vaak gemis, verdriet en rouw, wat allemaal moet worden verwerkt.
Conflicten over de verdeling en afwikkeling van een nalatenschap met alle daaraan verbonden
menselijke, zakelijke en juridische gevolgen maken dat alles tragisch. Deskundige (rechts)bijstand
door een erfrechtadvocaat en/of een nalatenschapsmediator kunnen daarom van groot belang zijn bij
de verdeling en afwikkeling van een nalatenschap.
Een gespecialiseerde erfrechtadvocaat en/of nalatenschapsmediator verleent u niet alleen eenzijdig
rechtsbijstand in het kader van geschillen op (mede) die gebieden van internationaal familierecht, die
via de rechter tot oplossing moeten worden gebracht. Daarnaast staat de gespecialiseerde
nalatenschapsmediator alle betrokken partijen bij door hen te informeren, door te bemiddelen en hen te
begeleiden naar een wederzijds aanvaardbare totaaloplossing, dus ook voor alle daarbij betrokken
erfrecht, financiële, fiscale en overige kwesties, indien en voor zover die daarbij aan de orde (kunnen)
komen. De uiteindelijk met elkaar bereikte totaaloplossing wordt daarna schriftelijk vastgelegd in een
gemeenschappelijk convenant. Aldus is alles in één hand. En dat werkt natuurlijk tijd- en
kostenbesparend.
Maar ook andere situaties zijn denkbaar, m.n. wanneer de conflicten niet samen kunnen worden
opgelost, wat weer vaak samenhangt met andere daarbij betrokken problemen en conflicten. Dan zal
helaas de rechter om een beslissing moeten worden gevraagd, wat lang kan duren, een hoop geld kost
en meestal ook veel emoties en ruzies meebrengt.
Kortom, een goede gespecialiseerde erfrechtadvocaat en/of een nalatenschapsmediator kan ook dan
van grote waarde zijn en als professional deskundige hulp bieden bij allerhande problemen daaromtrent.
Let op!
Er is een gespecialiseerde vereniging van ‘familierechtadvocaten & scheidingsbemiddelaars’ (vFAS),
die als specialisatievereniging met een eigen keurmerk is erkend door de orde van advocaten. Zie ook:
www.verder-online.nl. De daarbij aangesloten erfrechtadvocaten & mediators onderscheiden zich door
hun grote kennis van en ervaring met juridische, processuele, financiële, fiscale en overige
onderdelen/aspecten van het familie-, huwelijksvermogens- en erfrecht. Geregeld zijn deze
gespecialiseerde familierechtadvocaten tevens registermediators en als zodanig ook geregistreerd bij
het kwaliteitsregister MediatorsFederatieNederland (MfN). Deze familierecht advocaten & registermediators staan ook onder tuchtrecht. U bent hier dan ook verzekerd van een deskundige conflictbemiddelaar, gespecialiseerd op velerlei gebieden van het personen- en familierecht, w.o. ook op
terreinen van internationaal (privaat)recht. Evenzeer zijn die ook thuis op de daarmee verbonden
emotionele kant en aspecten.
Hoe vind ik een goede erfrechtadvocaat en/of nalatenschapsmediator?
Ook in de regio Den Haag is dat niet zo eenvoudig. Er bieden zich immers veel juridische dienstverleners en financieel adviseurs aan, die ook mensen in het kader van echtscheiding, ander personen- en
familierecht en erfrecht bijstaan. U dient daarin dan ook enige tijd te steken, ook al vanwege de uiteen
lopende tarieven die worden gehanteerd. Een gespecialiseerde vFAS erfrechtadvocaat, al dan niet
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registermediator, kunt u natuurlijk opzoeken in de registers van de vFAS en/of van de MfN. Maar ook
ervaringen van anderen kunnen u daarbij wellicht goed helpen.
Op zoek naar een ‘gratis / pro deo’ erfrechtadvocaat?
Ook de hulp van een advocaat kost geld en is niet volledig gratis, indien u in aanmerking komt voor
bijstand door een ‘gratis / pro deo’ erfrechtadvocaat. U betaalt dan namelijk aan die advocaat eenmalig
een eigen bijdrage, hoe afhankelijk van uw inkomen, een verlaagd bedrag aan griffierecht voor de
rechterlijke instantie en de kosten van aktes en BRP-uittreksels. Er wordt dan zogezegd een
geregistreerde advocaat aan u toegevoegd door de raad voor rechtsbijstand, bij wie uw advocaat dan
een daartoe strekkend (toevoegings)verzoek heeft in te dienen.
Zie o.a.: www.rvr.org www.verenigingfas.nl www.verder-online.nl
Eerste bezoek bij de advocaat die uw probleem / zaak gaat behandelen.
Tijdens uw eerste bespreking bij uw (gespecialiseerde) advocaat kunt u meestal zonder kosten een half
uur gratis kennismakingsgesprek voeren over uw erfrechtproblematiek en de voor u van toepassing
zijnde onderdelen ervan. U bent daarna tot niets verplicht. Het is handig als u dit gesprek thuis
voorbereid en de nodige vragen op papier zetten. Tijdens het gesprek moet u zich natuurlijk afvragen
of dit de advocaat is waar uw vertrouwen in kunt hebben om uw kwestie / geschil te behandelen.
Omdat u op uw advocaat moet vertrouwen en, niet in de laatste plaats, omdat uw zaak geld gaat
kosten, is het belangrijk dat u aan uw kennismakingsgesprek een goed gevoel overhoudt. Twijfelt u of
u wel de voor u juiste advocaat – mediator heeft gevonden, maak dan gerust nog een afspraak met een
andere gespecialiseerde advocaat & mediator.
Een goede en vertrouwde gespecialiseerde advocaat / mediator speelt een belangrijke rol in het bereiken van oplossingen voor uw erfrechtelijke problematiek.
Neem nu vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde familierechtadvocaat, tevens registermediator van VANDENBOUT advocaten en mediators te Den Haag: +31 (0) 70 – 335 10 13.
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