
 
 

 

 

 

 

 

Voorlopige contactregeling kinderen tijdens het mediation-proces bij scheiding. 

 

Beste ouders, 

 

Je gaat scheiden of bent in een scheiding belandt. Dit formulier heeft als doelstelling om voorlopige 

afspraken tussen de ouders, die in een scheidingssituatie leven, vast te leggen en duidelijk te maken 

ook naar de kinderen toe. In deze eerste fase vanaf de scheidingsmelding komt er veel op je af en 

moet er veel geregeld worden. Communicatie loopt niet altijd zoals het moet, of het wederzijds 

vertrouwen in elkaar is verminderd. 

 

Ook voor de kinderen gaat er veel veranderen. Voor hen is het belangrijk duidelijk te weten wanneer 

ze bij wie zijn en wie er de zaken voor hen regelt voorlopig. Daarom hebben wij deze voorlopige 

afspraken overeenkomst opgesteld. Duidelijkheid voor iedereen. 

 

Als het lukt om dit formulier samen in te vullen, neem het mee naar de eerste mediationbijeenkomst. 

 

Wanneer het communiceren en het maken van deze afspraken niet goed lukt, dat geeft niets. Dan 

worden de afspraken het tijdens de eerste mediationbijeenkomst door de mediator besproken en 

vastgelegd. 

 

Zijn er vragen bij het invullen van het formulier? Neem dan gerust met ons contact op! Dit kan via het 

telefoonnummer van de vestiging bij je in de buurt, of met je eigen mediator. De telefoonnummers en 

contactgegevens vind je op de website, www.bureaumayet.nl. Je kunt ook altijd mailen naar 

info@mayet.nl. 

 

Voorlopige voorziening contact en zorg kinderen 

 

Wij, 

 

naam moeder / naam vader ……………………………………………………………………….. 

samen de ouders van de volgende (minderjarige) kinderen: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

spreken in het kader van een voorlopige contactregeling tijdens de mediationprocedure, het volgende 

met elkaar af: 

 

Imagoschade en respectvol ouderschap 

 

De ouders komen overeen om de kinderen zo min mogelijk te betrekken in hun eigen  

problemen, woede en verdriet. Dit in het kader van imagoschade van de andere ouder.  

Er volgt geen openbare communicatie naar derden via sociale media over elkaar en over de 

scheiding. De ouders zullen elkaar respecteren in hun ouderschap, ondanks de scheiding.  

Op deze manier dragen de ouders bij aan een min of meer stabiele leefomgeving voor de  

kinderen in deze onrustige tijd. 
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Voorlopige contactregeling 

 

De minderjarige kinderen zullen voorlopig als volgt bij vader of moeder verblijven: 

 

Oneven weken: 

 

 

Even weken: 

 

 

Vader/moeder haalt/brengt de kinderen bij wisseling van het verblijf op ……dag om uur. De 

kinderen hebben dan al/niet gegeten. 

 

Het verblijf van de kinderen tijdens vakantie / feestdagen en verjaardagen 

 

De vakanties en feestdagen zullen voorlopig als volgt verdeeld worden 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Verjaardag kinderen ..………………………………………………………………… 

 

Verjaardag vader/moeder ..….……………………………………………………… 

 

Vaderdag/moederdag ………………………………………………………………… 

 

 

Communicatie via: 

 

□ Telefoon 

□ Email 

□ What’s app of sms 

□ Persoonlijk 

 

 

Wie doet voorlopig wat? 

 

Kapper ………………………………………………………. 

Bezoek huisarts ………………………………………………………. 

Inentingen ………………………………………………………. 

Consultatiebureau ………………………………………………………. 

Tandarts ………………………………………………………. 

Kleding kopen ………………………………………………………. 

Kleding wassen en strijken ………………………………………………………. 



 
 

 

 

 

 

 

Aanschaf medicijnen ………………………………………………………. 

Aanschaf cadeautjes ………………………………………………………. 

Zwemles ………………………………………………………. 

Aanmelden bij club/muziekschool ….……………………………………………………. 

 

Brengen/halen naar clubs ….……………………………………………………. 

 

Betalen contributies ………………………………………………………. 

 

Huiswerkbegeleiding ………………………………………………………. 

 

 

De kinderkosten: 

 

De kinderbijslag wordt beheerd door: 

 

□ Vader 

□ Moeder 

□ Zoals het was 

□ Gezamenlijk 

 

Het kindgebonden budget wordt beheerd door: 

 

□ Vader 

□ Moeder 

□ Zoals het was 

□ Gezamenlijk 

 

Wij spreken het volgende af over de uitgaven aan de kinderen en het betalen van hun kosten: 

 

□ Van de gezamenlijke rekening 

□ Toestemming nodig van elkaar bij een uitgave boven € Concreet: 

□ Vader betaalt voorlopig aan moeder maandelijks een bedrag van € 

□ Moeder betaalt voorlopig aan vader maandelijks een bedrag van € 

 

Ondertekening: 

 

Deze afspraken zijn door ons opgesteld als tijdelijke regeling, voor de tijd dat onze 

scheidingsbemiddeling duurt en het definitieve ouderschapsplan is opgesteld, of zoveel  

eerder als wij met elkaar overeenkomen. Wijzigingen of aanpassingen kunnen in overleg  

met elkaar gezamenlijk worden vastgesteld en per email aan elkaar worden bevestigd. 

 

Woonplaats, datum: (invullen) 

 

De moeder:   De vader:  

 

Handtekening   Handtekening 

 


