DIN SPECIALIST

SAMVÆR

Advokatfirmaet Strauss & Garlik har
Danmarks stærkeste familieretsteam - og
er landsdækkende. Vi er til for dig, der
har behov for en specialist. Samværsadvokaten udgøres af teamets samværsspecialister: Advokaterne Tanja Graabæk,
Nanna E. Bolund, Cathrine D. Bøhne og
Ditte R. Lütken samt advokatfuldmægtig
Julie O. Lund.

Kom godt i gang med at få hjælp med

Samværsadvokatens advokater har alle
en massiv familieretlig baggrund. Ud
over at være advokater med speciale
i familieret, så er vi tidligere jurister i
Statsforvaltningen (Familieretshuset) og
har supplerende erfaring som f.eks. fra
rådgivningsvirksomheden H3B (specialist
i samværssager), Ankestyrelsen og/eller
Procesbevillingsnævnet.
Samværsadvokaten brænder for at gøre
en forskel for skilsmissebørn.

blot 2 lette skridt:

1. Opret dig som klient online
2. Betal depositum
Har du praktiske spørgsmål, så står
Samværsadvokatens søde og dygtige
sekretær Anja gerne til rådighed:
abt@advohus.dk
Bemærk:
Før vi indleder et samarbejde påser vi
altid, at der ikke er en interessekonflikt
i sagen. Skulle det være tilfældet, vil du
blive henvist til en ekstern aktør. Vi henviser dig naturligvis så til en samarbejdspartner, som vi sikrer, at du og din sag er i
trygge hænder.

CATHRINE
Cathrine Bøhne har specialiseret sig i
familieretlige sager – med et særligt
interesseområde omkring samvær.
Cathrine har i sin lange karriere siddet på
begge sider af bordet. Både som jurist i
Statsforvaltningen og som familieretsadvokat. Så hun forstår såvel rammer som
spilleregler – både til møder i Familieretshuset og såfremt sagen ender i Familieretten. Hun ved med andre ord, hvordan
myndighederne tænker. En klar fordel,
når sagens styrker og svagheder skal
identificeres, og når der skal tilrettelægges en strategi for sagen.
DIN SAG - DIT BEHOV

Empati, tryghed, effektivitet og høj faglighed er kendetegnende for Cathrine og
hendes arbejde. Hun sætter derfor også
en ære i, altid at være den mest forberedte i rummet.
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FÅ HJÆLP
Kom godt i gang med blot 2 lette trin:
1. ONLINE KLIENTREGISTRERING
Du skal registrere sagens stamdata online på vores webside*. Sådan opretter
du dig som klient og indgår en aftale om
at modtage hjælp.
*) På www.samvaersadvokaten.dk skal du trykke på
knappen “Opret dig som klient her”. Du bliver da ført
ind i et nyt vindue, hvor du skal udfylde et skema.
Afslut med at trykke “Opret mig som klient”.

2. BETAL DEPOSITUM
Overfør et depositum på 10.000 kr. til
vores bankkonto: 6193-0017555588.
Anfør dit fulde navn efterfulgt af “/CDB” i
overførslen. Dit depostium indsættes på
en klientkonto i dit navn i overensstemmelse med de advokatetiske regler.
Der er tale om et depositum, der udgør
hel eller delvis sikkerhed for vores salær.
Du vil således blive afregnet løbende for
vores arbejde. Betales alle fakturaer, vil
du altså få refunderet det fulde depositum ved samarbejdets afslutning. Er der
derimod et udestående, vil dette blive
modregnet inden refusionen. Depositummets størrelse er med andre ord ikke
et udtryk for det fulde salærs omfang.

ORDREBEKRÆFTELSE
Når du har gennemført de 2 trin, modtager du en ordrebekræftelse (inkl. dit
sagsnummer). Heri beskrives rammerne
for det aftalte samarbejde. Ordrebekræftelsen er det officielle startskud for, at vi
kan hjælpe dig. Næste skridt er derfor et
telefonmøde, hvor Samværsadvokaten
bliver fuldt ud klædt på i din sag.

SALÆR/HONORAR
Samværsadvokatens timepris er DKK
2.650 inkl. moms.
Sagen afregnes baseret på den tid, der
bruges på sagen. Du må også påregne at
skulle betale transportgodtgørelse ved
møder. Det med mindre du er berettiget
til fri proces uden rejseforbehold, har
retshjælpsforsikring eller der er indgået
en fastprisaftale for en konkret opgave.

FRI PROCES

MØDER

Vi hjælper gerne med at undersøge om
du opfylder betingelserne for fri proces.

Første skridt i vores samarbejde er at afholde et telefonmøde, hvor alle aspekter
af din sag gennemgås.

Du har mulighed for at få fri proces, når
din sag skal behandles ved domstolene.
Det gælder dog som udgangspunkt ikke,
hvis sagen omhandler en klage over en
afgørelse truffet af Familieretshuset. Du
har IKKE mulighed for at få fri proces til
sager i Familieretshuset med mindre din
sag er startet på kommunens anmodning.
Fri proces betyder, at staten betaler din
primære advokatregning, hvis du opfylder visse betingelser. Staten betaler
dog kun nogle helt specifikke retsskridt
(kerneaspekter af din sag). Fri proces indebærer derfor ikke den samme uhæmmede adgang til din advokat, som hvis
du selv betalte og dermed styrede advokatens arbejde ind efter dine konkrete
behov for kontakt.
DEPOSITUM VED FRI PROCES/RETSHJÆLP

Bemærk at vi altid opkræver et depositum som sikring for evt. udestående
arbejde frem til at en fri proces bevilliges
og/eller sideløbende hjælp, som ikke er
omfattet af en fri proces bevilling. Det
gælder også sager dækket af retshjælp.

Samværsadvokatens telefonmøder
afholdes i mødelokaler, som man ringer
ind til. Dermed kan Samværsadvokaten
hjælpe klienter over hele landet. Samtidig kan en ven/familiemedlem deltage
i mødet, uanset hvor de bor. Samtidig
er der desuden den fordel, at der ingen
transporttid er til/fra mødet. Du skal altså
ikke afsætte nær så lang tid til mødet,
som du skulle ved et fysisk møde.

RAMMER
AKTINDSIGT

Som led i rådgivningen indhenter Samværsadvokaten typisk sagens akter (aktindsigt) hos de involverede myndigheder.
På den måde sikrer vi os et fuldt billede af
sagen.
SAMARBEJDSFORM

Vi er et onlineorienteret advokatfirma.
Kommunikation foregår således primært
via e-mail suppleret af telefonsamtaler,
ligesom alle sagsdokumenter modtages
og behandles elektronisk.

