Heeft u een conflict of gaat u scheiden? Meekes Mediation helpt u verder….
met oplossingen die echt werken!

U bent op zoek naar een mediator voor uzelf of voor iemand in uw omgeving
U wilt
• een deskundige, ervaren en onpartijdige mediator

Daarom is mediation voor alle partijen altijd beter voordat u aan

• snel resultaat en geen onnodig langdurige juridische procedures

de gang naar de rechter begint. Mediation ondersteunt alle partijen,

• een duurzame oplossing die voor alle partijen acceptabel is

verbetert de onderlinge communicatie en leidt vaak tot een
duurzame oplossing.

Dan kunt u terecht bij Meekes Mediation
Ik, Yvonne Sterenborg-Meekes, verzorg mediation met als specialisatie
personen- en familierecht. Tijdens de mediation is er persoonlijke
en gelijke aandacht voor alle partijen in een conflictsituatie.
Veel mensen procederen onnodig lang en leggen de regie voor
de oplossing van een geschil bij een derde, bijvoorbeeld de rechter.
Met alle gevolgen van dien: een langdurige juridische procedure,
hoge kosten en onnodig geruzie.

Voordelen van mediation
• Mediation streeft naar tevredenheid van alle partijen.

Meekes Mediation is ingeschreven in het MfN-register

• Het is vrijwillig en vertrouwelijk.

(Mediatorsfederatie Nederland). Dat is een door de rechtspraak

• De regie ligt niet bij de rechter, maar bij de partijen zelf.

erkend kwaliteitsregister voor mediators. Voor deze mediation kunt u,

• De partijen bedenken zelf een oplossing die bij hen past.

afhankelijk van uw inkomen, subsidie krijgen van de Raad voor

• De mediator ondersteunt u en zorgt voor een veilige atmosfeer.

de Rechtsbijstand. De aanvraag hiervoor kan ik voor u verzorgen.

• De mediator is onpartijdig.
• Mediation voorkomt onnodig langdurige juridische procedures.
• Mediation is goedkoper en sneller dan een gang naar de rechter.
Heeft u nog vragen neem gerust contact op,
u kunt ook vrijblijvend een eerste gratis gesprek aanvragen.
Kijkt u voor meer informatie op www.meekesmediation.nl
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