SKILSMISSE
Udarbejdelse af bodelingsaftale
Når man står i den situation og skal skilles, er der mange ting, der skal tages stilling til.
Ægteskabet ophører og har I haft formuefællesskab, skal I have delt jeres værdier og den fælles
gæld I måtte have.
Det er en god ide at få oprettet et en bodelingsoverenskomst, så I undgår uoverensstemmelser
på et senere tidspunkt og kan komme videre med jeres liv. Vores erfaring viser, at jo længere
tid, der går efter parterne er gået fra hinanden, jo sværere bliver det at blive enige og få lavet
en fordeling i mindelighed.
En bodelingsoverenskomst er en aftale, som indeholder, hvem der skal have hvad og hvorfor.
Med en bodelingsoverenskomst sikres det, at det er tydeligt, hvad man har delt og man undgår
derved, at man ikke senere hen bliver mødt med ubehagelige krav fra den anden part.
JuridiskBistand tilbyder udarbejdelse af bodelingsoverenskomst til kr. 4.500* inkl. moms.,
som omfatter:
§
§
§

Afholdelse af indledende møde, hvor vi sammen gennemgår fordelingen af jeres indbo
mm.
2 eksemplarer af bodelingsoverenskomsten udarbejdet af sagkyndige jurister på
baggrund af de af jer forelagte oplysninger.
Afholdelse af afsluttende møde, hvor I får udleveret bodelingsoverenskomsten, og vi
sammen gennemgår indholdet heri.

* Prisen forudsætter at parterne er enige om vilkårene for deres skilsmisse/separation.
Opstår der i, under eller efter processen behov for yderligere afholdelse af møder, forhandling
med modpart, ændringer til aftalen, yderligere undersøgelser, indhentelse af dokumenter, behov
for samværsaftale mellem jeres børn mm. betales der på forbrugt tid. Vores timepris er kr. 1.650
inkl. moms og der afregnes pr. påbegyndt kvarter.
Ønskes digital signering til underskrivelsen af bodelingsoverenskomsten koster dette et gebyr
på kr. 150 inkl. moms.
Skøde i forbindelse med skilsmisse
Overtager den ene ægtefælle jeres fælles bolig, kan vi være behjælpelige med at få skrevet den
anden ud af skødet. Prisen for dette er kr. 3.200 inkl. moms. men ekskl. tinglysningsafgift.
Dertil kommer en tinglysningsafgift til SKAT på kr. 1660 + administrationsgebyr på kr. 40 at få
noteret et ejerskifte.
Generel rådgivning mm.
Vi kan derudover også være behjælpelige med generel rådgivning, godkendelse af
bodelingsaftale, forhandling med modpart mm. Ønskes alene dette er vores timepris på kr.
1.650 inkl. moms. Det faktureres for hvert påbegyndt kvarter.
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