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Belangrĳk om te weten
•

Bĳ mediation heb je zelf de regie in hand.

•

Duenk Mediation begeleidt het hele
scheidingsproces, inclusief de juridische
afhandeling bĳ de rechtbank.

•

Mediation wordt in veel gevallen voor
een deel vergoed? Dit is afhankelĳk van
inkomen en vermogen.

•

Een mediationtraject is altĳd goedkoper
is dan één of twee advocaten.

Over Antoinette Duenk
•

Kan bouwen op meer dan 20 jaar
ervaring als mediator en heeft honderden
stellen begeleid.

•

Werkt alleen regionaal. De praktĳk is
gevestigd in Ulft.

•

Werkt samen met twee andere ervaren
mediators binnen Mediation Regio Oost.

•

Is bekend en werkt samen met alle zorgen ondersteuningsorganisaties in uw
omgeving.

•

Staat ingeschreven bĳ de Raad voor
Rechtsbĳstand, Rechtbank en Juridisch
loket.

•

Is lid van de Nederlandse Vereniging van
Family Mediators (Mfam).

Adres en contact
Duenk Mediation
Antoinette Duenk
Hutteweg 8
7071 BV Ulft
info@duenkmediation.nl
Tel 06 10004529
www.duenkmediation.nl
www.mediationregiooost.nl

MFN register
Antoinette Duenk is een gekwalificeerde MfN registermediator. Het MfN register is het
onafhankelĳke non profit kwaliteitsregister van mediators in Nederland. Het MfN register is erkend
door de Raad voor de rechtspraak en de Raad voor Rechtsbĳstand. MfN registermediators staan
voor kwaliteit waarde samenleving op kan bouwen. Er zĳn vaste gedragsregels en klacht- en
tuchtrecht is bĳ de MfN vastgelegd.

