Onderzoek

Partneralimentatie
onderzoek

We zijn specialist in partneralimentatie onderzoek
naar samenwonen van de ex-partner
Bij een partneralimentatie onderzoek
naar het samenwonen van uw expartner is het raadzaam niet af te gaan
op geruchten of alleen maar
vermoedens.
Wees slim en laat een kort vooronderzoek door een specialist doen.
Die kan exact bekijken of een volledig
partneralimentatie onderzoek wel zin
heeft in uw situatie.
Rechters weten exact de voorwaarden
die gesteld worden aan de bewijsplicht
in partneralimentatie zaken. Als aan alle
criteria van artikel 1:160 is voldaan dan
zal de partneralimentatie verlaagd
worden naar nihil.
Onze wijze van onderzoek is
ontwikkeld in samenwerking met maar
liefst twee ex-familierechters en
diverse advocaten.

Belangrijk bij een partneralimentatie
onderzoek is het constateren van:
‣ Een duurzame aﬀectieve relatie
tussen de ex-partner en nieuwe
partner.
‣ Samenwonen tussen de ex-partner
en de nieuwe partner
(samenwoonpercentage)
‣ Een gemeenschappelijke
huishouding.
Als het partneralimentatie onderzoek is
afgerond en we hebben voldoende
bewijsmateriaal wordt een procesverbaal gemaakt.
Dit proces-verbaal is rechtsgeldig
bewijsmateriaal.
Als laatste volgt een strategie
bespreking met u, en eventueel de
advocaat.

Case Study | partneralimentatie fraude:
Al 1,5 jaar een relatie en samenwonend
Uitdaging: Loes (ex-partner van Fred) zou samenwonen met een nieuwe
partner (die een eigen huis heeft), naast haar eigen inkomen ontvangt ze
1.750 per maand aan partneralimentatie. Haar nieuwe vriend is arts in
een ziekenhuis en zou altijd bij haar zijn in zijn woning.
Inzet: Achtergrond- en digitaal onderzoek, veel observaties op beide
personen / woningen.
Resultaat: Na drie maanden onderzoek blijkt dat er sprake is van een
samenwoonpercentage van 81,20% (minimum grens is 59,3%), bijna alles
gezamenlijk wordt gedaan en uit 971 social-media berichten blijkt dat de
relatie al ruim 1,5 jaar aanwezig is. Fred starte een rechtszaak en kreeg
een nihil stelling van de partneralimentatie.

Partneralimentatie onderzoek is
een van de diensten die we leveren
als specialisme. Vaste prijs voor:

HULP NODIG?

075-3690503
aanvragen@bbpd.nl

‣
‣
‣
‣
‣

Aantonen relatie
Aantonen samenwonen
Aantonen sociale activiteiten
Proces-verbaal van onderzoek
Advies en begeleiding

Wilt u meer weten of heeft u
onze hulp nodig? Bel ons gerust.

Over BBPD
BBPD is een recherche- en adviesbureau. Vandaag de dag,
leveren we de best mogelijke service aan onze klanten en
zetten ons meer dan 100% in om een oplossing of antwoord
te leveren. Wanneer er ook maar iets gebeurd, we zijn 24
uur per dag bereikbaar om indien nodig direct te helpen.
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