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Benodigde gegevens t.b.v. alimentatieberekening 

1.  Gegevens ouder 1 

Persoonsgegevens 

Naam (zoals in ID):  

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Huidige woonadres: 

Vragen (aankruisen en invullen wat van toepassing is) 

1. Nieuwe (huidige) woonsituatie na de scheiding: 

 Koopwoning 

 Huurwoning 

 Nog geen nieuwe woning 

(Heb je nog geen nieuwe koop- of huurwoning probeer dan een zo reëel mogelijke 

inschatting te maken van je toekomstige woonsituatie en de daarbij behorende kosten) 

→  Bijvoegen: Huurovereenkomst of Jaaroverzicht hypotheek  

2. Inkomenssituatie na scheiding 

 In loondienst 

 Zelfstandige 

(Is een van jullie twee of zijn jullie allebei zelfstandige en niet in loondienst dan zullen we 

contact met jullie opnemen. We hebben dan meer gegevens nodig en mogelijk volgt er 

een opslag op de prijs omdat de berekening uitgebreider wordt) 

→  Bijvoegen: Meest recente loonstrook  

3. Ontvang je kindgebonden budget na de scheiding? 

 Ja (indien ja dan bij 4 de hoogte opgeven) 

 nee (indien nee, ga door naar 5) 

  



Gegevens alimentatieberekening 
LINK Juristen en Mediators 

 
 
 
 

Pagina | 2   
 

4. Hoogte kindgebonden budget per maand 

5. Heb je schulden waar je op aflost na de scheiding? 

 Ja (indien ja dan bij 6 de hoogte opgeven) 

 nee (indien nee, ga door naar 7) 

6. Hoogte van de aflossing per maand 

7. Hoeveel premie betaal je aan je zorgververzekering (incl. aanvullende verzekeringen) 

 

2.  Gegevens ouder 2 

Persoonsgegevens 

Naam (zoals in ID):  

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Huidige woonadres: 

Vragen (aankruisen en invullen wat van toepassing is) 

8. Nieuwe (huidige) woonsituatie na de scheiding: 

 Koopwoning 

 Huurwoning 

 Nog geen nieuwe woning 

(Heb je nog geen nieuwe koop- of huurwoning probeer dan een zo reëel mogelijke 

inschatting te maken van je toekomstige woonsituatie en de daarbij behorende kosten) 

→  Bijvoegen: Huurovereenkomst of Jaaroverzicht hypotheek  

  

 

 

 



Gegevens alimentatieberekening 
LINK Juristen en Mediators 

 
 
 
 

Pagina | 3   
 

9. Inkomenssituatie na scheiding 

 In loondienst 

 Zelfstandige 

(Is een van jullie twee of zijn jullie allebei zelfstandige en niet in loondienst dan zullen we 

contact met jullie opnemen. We hebben dan meer gegevens nodig en mogelijk volgt er 

een opslag op de prijs omdat de berekening uitgebreider wordt) 

→  Bijvoegen: Meest recente loonstrook  

10. Ontvang je kindgebonden budget na de scheiding? 

 Ja (indien ja dan bij 11 de hoogte opgeven) 

 nee (indien nee, ga door naar 12) 

11. Hoogte kindgebonden budget per maand 

12. Heb je schulden waar je op aflost na de scheiding? 

 Ja (indien ja dan bij 13 de hoogte opgeven) 

 nee (indien nee, ga door naar 14) 

13. Hoogte van de aflossing per maand 

14. Hoeveel premie betaal je aan je zorgververzekering (incl. aanvullende verzekeringen) 

 

3.  Gegevens van de kinderen 

Persoonsgegevens kind 1 

Naam (zoals in ID):  

Geboortedatum: 

Bij wie staat/wordt kind 1 ingeschreven in GBA? 

 ouder 1 

 ouder 2 
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Persoonsgegevens kind 2 

Naam (zoals in ID):  

Geboortedatum: 

Bij wie staat/wordt kind 2 ingeschreven in GBA? 

 ouder 1 

 ouder 2 

Persoonsgegevens kind 3 

Naam (zoals in ID):  

Geboortedatum: 

Bij wie staat/wordt kind 3 ingeschreven in GBA? 

 ouder 1 

 ouder 2 

Persoonsgegevens kind 4 

Naam (zoals in ID):  

Geboortedatum: 

Bij wie staat/wordt kind 4 ingeschreven in GBA? 

 ouder 1 

 ouder 2 

 

4.  Algemene gegevens 

Vragen (aankruisen en invullen wat van toepassing is) 

15. Hoe ziet de zorgregeling eruit? 

 Co-ouderschap 

 Omgangsregeling 

(Het grootste verschil tussen co-ouderschap en een omgangsregeling zit in de verdeling 

van de omgang met de kinderen. Bij co-ouderschap wordt uitgegaan van een gelijke 

verdeling van de dagen dat de kinderen bij de ene of bij de andere ouder zijn. Ook 

wanneer de verdeling niet helemaal 50/50 is (bijvoorbeeld 60/40) wordt er nog 
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gesproken over co-ouderschap. Bij een omgangsregeling ligt de zorg voor de kinderen 

voor het grootste deel bij één van de ouders.) 

16. Hoe ziet die verdeling eruit in het aantal dagen met maand? 

Hoeveel dagen in de maand zijn de kinderen bij ouder 1? 

Hoeveel dagen in de maand zijn de kinderen bij ouder 2? 

17. Wat was jullie netto gezamenlijke inkomen tijdens jullie huwelijk/samenzijn? 

 

5.  Toestemming 

Wij gaan akkoord met het privacy-beleid. 

Op al onze overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, te 

downloaden via https://linkjuristenenmediators.nl/algemene-voorwaarden/ 

Wij verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en het samen eens te 

zijn over de ingevulde gegevens. 

 

Ondertekend op de datum ………………………………………………     

 

 

 

 

-------------------------------------------------        ------------------------------------------- 
Ouder 1         Ouder 2   
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