
Gezien de huidige economische 
situatie en de situatie op de 
woningmarkt zijn er veel men-
sen die niet goed weten welke 
(on)mogelijkheden er zijn bij het 
uit elkaar gaan. In veel gevallen 
speelt de onzekerheid hierover een 
belangrijke rol bij het beslissen of zij 
al dan niet gaan scheiden. 

Daarbij komt dat per 1 januari 
2011 er een verandering is geko-
men in het begrip “fiscaal partner” 
hetgeen gevolgen heeft voor men-
sen die nu aan het scheiden zijn 
dan wel willen gaan scheiden. Inzicht in werking 
van het fiscaal partnerschap alsmede de mogelijk-
heden omtrent verdeling van de eigen woning bij 
scheiding, kan dan ook erg prettig zijn. 

Om deze reden geeft Bosveld scheidingsbemidde-
ling op dinsdag 15 februari a.s. een thema-avond 
over dit onderwerp. Johan Bosveld zal u op deze 
avond informatie verschaffen over de verschillende 
mogelijkheden om met de eigen woning om te 
gaan alsmede de gevolgen van het nieuwe begrip 
fiscaal partnerschap en de gevolgen ervan. 

Tijd en plaats: 8 februari 2011 (alimentatie) en  
15 februari 2011 (eigen woning en scheiding) van 
20.00 uur tot ca. 21.30 uur, aan Meander 251 te 
6825 MC Arnhem (bedrijventerrein IJsseloord II, 
nabij de Karwei.).
De kosten: er zijn geen kosten verbonden aan deze 
informatie avond.
Aanmelden: Graag voor  4 februari 2011 (alimen-
tatie) en 11 februari 2011 (eigen woning en schei-
ding) aan per telefoon (026-3763414) of per mail 
(info@scheidendoejesamen.nl), onder vermelding 
van uw naam en telefoonnummer. 

«infotorial

Bosveld scheidingsbemiddeling 
geeft thema-avonden
over alimentatie en over eigen 
woning en scheiding
Alimentatie bij en na een scheiding is veelal een punt van discussie tussen partijen. Veel mensen heb-

ben behoefte aan duidelijk. Hoe zit een alimentatieberekening nu in elkaar. Hoewel een alimentatie-
berekening specifiek wordt gemaakt op de situatie van de klant zijn er een aantal basisregels. Op dinsdag 
8 februari a.s. zal er tijdens deze avond worden ingegaan op de wijze waarop een alimentatieberekening 
wordt gemaakt. Het wordt een interactieve avond waarop er zeker ruimte zal zijn voor individuele vra-
gen.


