
Eerste	  open	  avond	  Scheidingscafé	  Leiden	  Bollenstreek	  een	  succes!	  

Op	  woensdag	  30	  januari	  2013	  is	  er	  bij	  Makelaarskantoor	  Hoevens	  aan	  de	  Heerenweg	  6B1	  in	  Katwijk	  
een	  open	  avond	  georganiseerd	  voor	  mensen	  die	  meer	  informatie	  wensen	  over	  alles	  wat	  met	  een	  
echtscheiding	  te	  maken	  heeft	  of	  in	  een	  echtscheidingsprocedure	  verwikkeld	  zijn.	  Het	  doel	  van	  deze	  
avond	  was	  mensen	  een	  beter	  beeld	  konden	  krijgen	  van	  allerlei	  zaken	  rondom	  de	  scheiding.	  Wat	  
moet	  er	  allemaal	  geregeld	  worden	  bij	  een	  scheiding,	  wat	  zijn	  uw	  mogelijkheden	  op	  de	  woningmarkt?	  
Kunt	  u	  de	  huidige	  hypotheek	  behouden?	  Wat	  zijn	  uw	  mogelijkheden	  om	  een	  hypotheek	  te	  krijgen,	  
wat	  kan	  een	  notaris	  voor	  u	  betekenen,	  	  hoe	  zit	  het	  met	  het	  testament,	  wat	  zijn	  de	  mogelijkheden	  
voor	  de	  echtelijke	  woning	  en	  wat	  als	  er	  schulden	  overblijven	  na	  een	  scheiding?	  Hoe	  kan	  ik	  hulp	  
krijgen	  bij	  het	  inrichten	  van	  een	  nieuwe	  woning?	  	  Zo	  zijn	  er	  tal	  van	  vragen.	  Op	  deze	  avond	  konden	  de	  
geïnteresseerden	  geheel	  vrijblijvend	  meer	  informatie	  en	  advies	  van	  diverse	  specialisten	  krijgen.	  	  	  

Na	  het	  welkomstwoord	  van	  Annemarie	  Hoevens	  volgde	  er	  een	  presentatie	  van	  Corine	  Langeveld	  van	  
Budgetcoach	  West.	  Na	  deze	  presentatie	  waren	  mensen	  in	  de	  gelegenheid	  volop	  vragen	  te	  stellen.	  Na	  
de	  afronding	  van	  dit	  geheel,	  konden	  de	  gasten,	  onder	  genot	  van	  een	  drankje,	  	  ook	  één	  op	  één	  aan	  de	  
aanwezige	  specialisten	  hun	  persoonlijke	  vragen	  stellen.	  

	  

In	   september	   2013	   (exacte	   datum	   is	   nog	   niet	   bekend)	   wordt	   er	   wederom	   een	   open	   avond	  
georganiseerd.	  Bent	  u	  geïnteresseerd?	  Stuurt	  u	  mij	  dan	  aub	  een	  mailtje	  (info@budgetcoachwest.nl)	  
of	  bel	  me	  op	  zodat	  ik	  u	  kan	  noteren	  op	  de	  gastenlijst.	  	  
	  
Graag	  tot	  dan!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Corine	  Langeveld	  
	  
	  
	  

	  

De	  avond	  werd	  georganiseerd	  door:	  

Corine	  Langeveld	   Budgetcoach	  West	  
Georgette	  van	  Beelen	   Interieurarchitect/organizer	  
Franciska	  Ottens	   Interieurarchitect/organizer	  
Marja	  Jansen-‐	  Ruiter	   Jansen	  &	  Ruiter	  

Scheidingsspecialisten	  
Hilda	  	  Ouwehand	   Katwijks	  Hypotheekhuys	  
Annemarie	  Hoevens	  	   Makelaardij	  Hoevens	   	  
Conny	  van	  der	  Steen	   Notariskantoor	  Verhees	  
Antal	  de	  Witte	   	   Notariskantoor	  Verhees	  
	  
	  



	  
	  


