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Karlijn Hageraats-Bouwens
Karlijn Hageraats-Bouwens is sinds 2008 als advocaat werkzaam bij
van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Familierecht.
Wat Karlijn onderscheidt als advocaat is dat zij een gedegen vakkennis
heeft, waarmee zij graag praktische oplossingen voor haar cliënten
bereikt. Zij is graag een sparring partner voor haar cliënten.
Werkzaamheden
De werkzaamheden van Karlijn bestaan uit het adviseren van cliënten
over hun rechten en plichten in echtscheidingen en het proberen in
onderling overleg tot een voor alle partijen goede oplossing te komen.
Karlijn heeft een pragmatische en doortastende aanpak, die er meestal
toe leidt dat zaken in onderling overleg geregeld worden. Als het niet
lukt om de zaak te schikken, staat zij cliënten deskundig en to the point
bij in een procedure. Karlijn is gespecialiseerd scheidingsmediator en
tevens gespecialiseerd in het alimentatierekenen en in
(alimentatie)wijzigingsprocedures, zowel voor partner- als voor
kinderalimentatie.
Karlijn adviseert en procedeert binnen de volgende deelgebieden:
 (Internationale) echtscheiding
 Verbreking samenwoning
 Ontbinding geregistreerd partnerschap
 Vermogensdeling
 Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 Kinder- en partneralimentatie
 Internationaal familierecht
 Mediation

Karlijn Hageraats-Bouwens
+31 30 25 95 547
karlijnhageraats@vbk.nl
Expertise
Familierecht

Overig
Karlijn is rechter-plaatsvervanger bij de familiekamer van de rechtbank Rotterdam. Ook staat Karlijn op de
lijst van bijzondere curatoren die geregeld door de rechtbank worden benoemd om te adviseren in
afstammingskwesties.
Karlijn is Bestuurslid van de Stichting Opleiding Advocatuur Midden-Nederland, Bestuurslid Regio vFas
(Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) en lid van de Werkgroep familierecht
rechtbankoverleg. Daarnaast is Karlijn auteur/medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Familierecht
(RFR).
Van Benthem & Keulen
Transparantie, topkwaliteit en toegankelijkheid: de nieuwe standaard? Zo nieuw is het niet voor ons. Al
bijna 80 jaar zijn wij Van Benthem & Keulen: het toegankelijke topkantoor in advocatuur en notariaat. Met
ruim 80 juridische professionals is Van Benthem & Keulen hét ambitieuze fullservicekantoor dat haar eigen
koers vaart en topkwaliteit koppelt aan kennisdeling.
Wij geloven in persoonlijk contact. Cliënten noemen onze aanpak verfrissend. Wij noemen het een
wezenlijk kenmerk van onze identiteit. We kunnen én willen niet anders. Van Benthem & Keulen: hét
toegankelijke topkantoor.

