Guusje van de Ven
CONCEPT MEDIATION-OVEREENKOMST
De ondergetekenden:
De mediator:
Mr. A.P. van de Ven, kantoorhoudende te Amsterdam
en partijen:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
En
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Komen hierbij overeen:
Artikel 1 – mediation
Partijen en mediator zullen zich inspannen om het tussen partijen ontstane geschil op te lossen door mediation.
Op deze mediation is van toepassing het MfN-reglement 2008 en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. De
mediator heeft partijen een exemplaar hiervan ter beschikking gesteld.
Artikel 2 – onderwerp van gesprek
Nader in te vullen
Artikel 3 – Vrijwilligheid & beëindiging
Partijen zijn vrijwillig maar niet vrijblijvend bijeengekomen. Elke partij, en ook de mediator, kan de mediation voortijdig
– gemotiveerd - beëindigen. Beëindiging kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door een schrijven gericht aan de mediator en de andere partij(en). Dit schrijven kan worden toegelicht tijdens een gezamenlijke (slot)bijeenkomst met de mediator. Het beëindigen van de mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van de partijen onverlet.
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Guusje van de Ven
Artikel 4 – Geheimhouding
Partijen willen het ontstane geschil in beslotenheid bespreken. Partijen en mediator verplichten zich zonder enig voorbehoud
tot de geheimhouding zoals omschreven in artikel 7 en 10 van het reglement.
Deze overeenkomst geldt in samenhang met het reglement als een bewijsovereenkomst in de zin van de wet (art 7:900 BW jo.
Art 153 Rv.) Mediator en partijen hebben de bedoeling om
daarmee op onderdelen af te wijken van het wettelijk geldende bewijsrecht om daarmee de gewenste vertrouwelijkheid te
waarborgen.
Artikel 5 – Bijzondere verplichtingen van partijen
Naast het gestelde in het Reglement verbinden partijen zich jegens de mediator en jegens elkaar:
•
Geen handelingen te verrichten die de mediation kunnen bemoeilijken;
•
Bereid te zijn naar elkaars argumenten te luisteren en te zoeken naar compromissen
•
Elkaar juiste en volledige informatie te verschaﬀen;
•
Alle lopende procedures voor de duur van de mediation op te schorten

Artikel 6 – Honorarium
Het honorarium van mediator op basis van een uurtarief (€ ................... excl. 21 %BTW) vermeerderd met eventuele reistijd en
kosten zal worden betaald door .......................................................................................................................................................

Artikel 7 – Vastlegging resultaat en tussentijdse afspraken
Een door de mediation bereikte oplossing van de kwestie zal tussen partijen worden vastgelegd in een daartoe strekkende,
door partijen ondertekende, schriftelijke overeenkomst.
Tijdens de loop van de mediation tussen partijen gemaakte afspraken binden hen alleen voorzover deze schriftelijk tussen hen
zijn vastgelegd, door hen zijn ondertekend en daarin uitdrukkelijk is opgenomen dat de afspraken blijven bestaan ook indien de
mediation verder niet tot overeenstemming leidt.

Aldus overeengekomen en opgemaakt te .............................................................. op …...............................................… (datum)
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