
de R e c h t s p raa k 
Rechtbank 

Zeeland-West-Brabant 

 Uw persoonsgegevens en - indien van toepassing - die van uw cliënt worden voor zover nodig, ten behoeve van een goede 
procesvoering verwerkt in een registratiesysteem van het gerecht. 

 

 

 
 
 

Adres waar het kind staat 
ingeschreven in de 
Basisregistratie Personen. 

Familierecht 
 
 
 

correspondentieadres 
Postbus 90005 
4800 PA Breda 

 
t 088-36 16000 
f 088-36 10275 

 

datum  
onderdeel  team Familierecht Breda 

contactpersoon  
 doorkiesnummer  088-36 11542 

ons kenmerk C/02/ I FA RK  
uw kenmerk 

bijlage(n) 
inzake Namen van de ouders/ 

onderwerp kindgesprek 

familierecht.breda.zwb@ 
rechtspraak .nl 

 
www.rechtspraak .nl 

 
Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 

 
 

Beste Roepnaam kind, 
 

Zoals je waarschijnlijk wel weet hebben je ouders gezamenlijk de rechtbank gevraagd een 
beslissing te nemen over 
bij wie van je ouders je voortaan gaat wonen; 
de omgang tussen jou en de ouder bij wie je niet woont; 

 
De rechtbank wi l graag eerst jouw menng daarover horen. Daarom nodig ik je uit voor een 
gesprek met de kinderrechter op datum uitnodiging te Tijdstip uur. De rechter die de zaak 
op de zitting zal behandelen, is mr. naam rechter. 
Het adres is de Sluissingel 20 te Breda. Als je komt, moet je je melden bij de voorportier van 
het gebouw . Die zal zeggen waar je moet zijn. Het is handig als je deze brief meeneemt , zodat 
de portier kan zien waarvoor je komt. 

 
Je bent niet verplicht om te komen. Je mag zelf beslissen of je komt of niet, maar de rechter 
stelt het op prijs als je wel komt. Als je niet wil of kunt komen of je wil graag schriftelijk je 
mening geven, dan krijgt de kinderrechter graag uiterlijk drie dagen van tevoren een bericht 
van je. Wil je i n dat geval het blad dat hierachter zit invullen en deze in de bijgevoegde 
envelop terugsturen naar de rechtbank? Je hoeft hiervoor geen postzegel te plakken. 
Je kunt ook zelf een brief schrijven om ons te vertellen wat je ervan vindt. Let wel op, dat als 
je een brief stuurt, je duidelijk ons kenmerk vermeldt. Dit kenmerk is bovenaan deze brief te 
vinden . Het adres is: Antwoordnummer  10170, 4800 VB Breda (per fax: 088-36 10275). Je 
hoeft ook hiervoor geen postzegel te plakken . 



de R e c h t s p raa k 
Rechtbank 

Zeeland-West-Brabant 

 Uw persoonsgegevens en - indien van toepassing - die van uw cliënt worden voor zover nodig, ten behoeve van een goede 
procesvoering verwerkt in een registratiesysteem van het gerecht. 

 

 

 
 
 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 
t.a.v. team Familierecht , mj-verhoor 
Antwoordnummer 10170 
4800 VB Breda 

Familierecht 
 
 
 

correspondentieadres 
Postbus 90005 
4800 PA Breda 

 
t 088-36 16000 
f 088-36 10275 

 
 

datum 
doorkiesnummer 088-36 11542 

ons kenmerk C/02/ FA RK  
inzake echtscheiding 

Naam ouders 
onderwerp kindgesprek 

familierecht.breda .zwb@ 
rechtspraak.nl 

 
www.rechtspraak .nl 

 
Bij beantwoording de datum 
en ons  kenmerk  vrmelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 

 
 
 

Mijn naam is: 

 
    -------------------------------------------- 

(aankruisen wat van toepassing is) 
 

� Ik vind het niet nodig om mijn mening te geven en kom dus niet naar de rechtbank. 

� Ik kom niet naar de rechtbank maar wil wel graag mijn mening geven. 
     Mijn mening is: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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