Not your typical lawyer
Sinds Rob Bruls en Katja Bouwens in 2009 besloten om hun ruime
ervaring en vakkennis te bundelen en samen Advocatenkantoor Exaten
te starten is hun missie het bieden van juridische topkwaliteit
gecombineerd met een persoonlijke, no-nonsense, bejegening. Bij ons
bent u geen dossiernummer: we kennen u en u kent ons. Deze werkwijze
ontlokt vanaf het begin veel van onze cliënten en relaties de opmerking
“goh, jullie zijn (tenminste) geen typische advocaten”. En wat is er mooier
dan van de visie van je eigen cliënten je missionstatement te kunnen
maken. We zijn er dan ook trots op dat we door u zo gezien worden: Not
your typical lawyer.
Rob Bruls
“Als mediator ben ik specialist in het begeleiden
van onderhandelingen, zowel in de zakelijke sfeer,
werkgerelateerd, als bij het beëindigen van
relaties (echtscheiding). Ik ben onder meer lid van
de Orde van Advocaten, Vereniging voor
arbeidsrecht en Mediatorsvereniging Zuid.Op
mijn eigen manier werken – realistisch,
rechtvaardig en oplossingsgericht – geeft me veel
energie.”

Einde van uw relatie,
wat kunnen wij voor u
betekenen?

Neem gerust vrijblijvend contact op:
bruls@advocatenkantoorexaten.nl of 0475-453957.
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.advocatenkantoorexaten.nl

www.advocatenkantoorexaten.nl
info@advocatenkantoorexaten.nl
www.facebook.com/exaten
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Not Your Typical Lawyers

Of u nu bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of
samenwoont met of zonder samenlevingsovereenkomst, bij het
einde van een relatie moet er zowel praktisch als juridisch heel
veel geregeld worden. Als U ondernemer bent, kan een
echtscheiding bovendien gevolgen hebben voor de wijze waarop
u uw zaak verder drijft.
Onze visie
We erkennen dat een echtscheiding een emotioneel proces is. Wij
zien het echter als onze rol om u als cliënt zakelijk te adviseren en
begeleiden door dit traject. Het goed regelen van de zakelijke
afwikkeling is immers de basis voor uw verdere leven. Vanuit de
feitelijke en relationele situatie zoals die is, kijken we met zakelijk
en menselijk oog naar financiële aspecten, persoonlijke wensen
en ondernemersbelangen. Daarbij streven we naar oplossingen
die realistisch, toekomstbestendig en duurzaam zijn.
Onze werkwijze
Wij passen ons aan aan uw omstandigheden. Tot de
mogelijkheden behoren:
- Een echtscheiding op gezamenlijk verzoek, al dan niet middels
een mediation-traject

Echtscheiding op gezamenlijk verzoek
Het wordt niet voor niets gezegd dat scheiden iets is dat je samen doet:
dialoog en realisme leiden het snelste en goedkoopste naar een zakelijk
verantwoord einde van de relatie. Dit betekent dat u als echtgenoten
samen naar één advocaat komt. Door onze expertise op het vlak van
mediation is er bij een echtscheiding op gezamenlijk verzoek geen
noodzaak om een losse mediator en advocaat in te schakelen: de
gesprekken vloeien op een natuurlijke manier tussen de juridische
componenten en de mediationaspecten.
Echtscheiding met een partij-advocaat
Als het niet mogelijk is om samen met uw partner de echtscheiding te
regelen, dan treden we voor u als partij-advocaat op. Dit betekent dat we
enkel focussen op uw belang en dat we namens u onderhandelen met de
advocaat van uw partner om uw belangen veilig te stellen. Daarbij
adviseren we u pragmatisch en realistisch over uw kansen en
mogelijkheden. Hoewel soms een jarenlange procedure niet te vermijden
is, erkennen we dat u doorgaans meer belang heeft bij helderheid en
duidelijkheid. Als het aan ons ligt, dan maken we van een echtscheiding
geen vechtscheiding, maar als de andere partij dat toch doet, dan vechten
we voor u.

- Een echtscheiding waarbij wij voor u optreden als partijadvocaat
- Wij bemiddelen middels een onafhankelijk en objectief
mediationtraject, eventueel in het bijzijn van uw advocaten, als
persoonlijk alternatief voor de gang naar de rechtbank.
In alle gevallen hebben we oog voor zaken als tijdelijke en
definitieve woonrechten, de belangen van uw kinderen, uw
pensioenrechten, alimentatierechten en plichten.

Echtscheidingsmediation
Tijdens, maar soms ook na, de primaire echtscheidingsprocedure kan
het nodig zijn dat bepaalde zaken onderling worden besproken, ook al
heeft u een partij-advocaat. Als mediator kijken we objectief naar het
belang van hetgeen geregeld dient te worden en begeleiden we u (en uw
advocaten) in een of meerdere gesprekken naar een optimale oplossing.

