
De dames van Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators vinden het opvallend dat meer dan de helft van de erfenissen in een ruzie eindigt. Ook 
valt het hen op dat mannen steeds meer voorstander zijn van co-ouderschap. Wat ze nog meer opmerkelijk vinden? Je leest het hier.

Dat er ruim 30.000 echtscheidingen per jaar plaatsvinden
                 Dat rechters tegenwoordig in slechts 6% van de echtscheidingen 
                                een uitspraak doen. Negen jaar geleden was dat nog 31%. 

     Wij ons schrap zetten voor een scheidingsgolf en reorganisatiegolf.
                      Dat pensioenafspraken bij 1 op de 3 scheidingen worden vergeten.

Verdwijnen van verliefdheid de meest genoemde reden om te scheiden is.
           Dat slechts in een kwart van de echtscheidingen partneralimentatie wordt vastgesteld. 

    Dat in veruit de meeste gevallen (93%) mannen de betalers 
           zijn van kinderalimentatie en vrouwen de ontvangers (95%).
                   Dat het UWV door corona een stijging verwacht van 
                            223.500 uitkeringen eind 2019 naar 306.500 eind 2020.

Wij een 9.5 scoren voor klanttevredenheid!
      Dat een werkgever een werknemer niet kan verplichten vakantiedagen op te nemen. 
                Dat een werkgever een al vastgestelde vakantie niet eenzijdig mag intrekken.
  Dat je een testament kunt maken om erfbelasting te voorkomen, bedrijfsopvolging te 
regelen, bepaalde mensen uit te sluiten en iemand te benoemen die de erfenis afwikkelt. 
          Dat het aantal testamenten in 3 jaar is verdubbeld tot 50.000.

Dat ons kantoor op 1 oktober 2020, 12 jaar bestond.
    Dat de indexering over de alimentatie per 1-1-2021 3% bedraagt.
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Hooghuisstraat 6, Eindhoven      www.herenvaneindhoven.nl
Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators: vier toegewijde en scherpzinnige vakvrouwen. Wil je met hen van gedach-

ten wisselen over familie-, arbeids- of erfrecht? Maak dan een afspraak voor een kop koffie (www.kehrens-snoeks.nl).

Opvallend!   
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