Mediation
Mediation is een poging van Partijen om hun geschil in der minne op te lossen met behulp van een Mediator
(een hulppersoon/bemiddelaar)
Partijen kunnen vooraf de onderstaande mediationovereenkomst sluiten waarin de spelregels worden
afgesproken. De Mediator is een neutraal persoon die geen inhoudelijke sturing mag geven aan het gesprek.
De Mediator zal een inspanningsverplichting op zich nemen om het omschreven geschil op te lossen.

Mediationovereenkomst
Mediator, A.J. Buist en de Partijen:

A. Mevrouw PARTIJ A , wonende te GRONINGEN, aan de Straat nummer 01
En
B. De heer

PARTIJ B, wonende te GRONINGEN, aan de Straat nummer 01

Komen hierbij overeen:
Omschrijving van het geschil of het onderwerp
Bespreking van het conflict rondom de……………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
De Partijen zullen zich inspannen om het conflict/de kwestie op te lossen en hebben de volgende
afspraken gemaakt.

De mediator behartigt de belangen van de partners tesamen
en niet de belangen van een van hen.
Vrijwilligheid
Elk van de Partijen kan de Mediation voortijdig stoppen. Deelname is geheel vrijwillig.

Vrijblijvendheid
Partijen kunnen niet worden gehouden aan uitspraken, voorstellen of mededelingen die gedaan zijn tijdens de
Mediation, behoudens hetgeen tussen hen schriftelijk is overeengekomen in een overeenkomst of
afsprakenlijst.

Beslotenheid
Tijdens de Mediation zullen geen andere personen aanwezig zijn dan de Mediator en de betrokken partijen,
tenzij Partijen daarvoor elkaar toestemming hebben gegeven.
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Geheimhouding
Partijen en Mediator verplichten zich om aan derden, waaronder rechters of arbiters, geen mededelingen te
doen omtrent het verloop van de Mediation. Partijen verbinden zich om geen stukken aan derden bekend te
maken die tijdens de Mediation bekend zijn gemaakt aan een bij de Mediation betrokken partij. Onder stukken
als hier bedoeld worden mede verstaan: de door Partijen of Mediator opgestelde notities, verslagen of
informatie uit andere gegevensdragers.
Een uitzondering hierop betreffen de noodzakelijke betrokken deskundigen zoals; de advocaat, de notaris, de
financiële adviseur en andere betrokkenen.
Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.
Alle informatie die tijdens afzonderlijke gesprekken door Partijen is verstrekt zullen vertrouwelijk worden
behandeld, tenzij anders is overeengekomen.
Volmachten
Wanneer een der Partijen niet aanwezig zal zijn tijdens de gesprekken, kan die Partij zich laten
vertegenwoordigen door een ander. Er dient daartoe een volmacht te worden afgegeven. De andere partij
moet instemmen met de vertegenwoordiging.
Andere procedures
Gedurende de loop van de Mediation zullen Partijen jegens elkaar geen andere procedure aanhangig maken
over het geschil, tenzij partijen anders zijn overeengekomen en met uitzondering van de geldende rechtsregels.
Uitsluiting aansprakelijkheid
De mediator/bemiddelaar en de betrokken hulpersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan
ook, die voor Partijen of andere betrokkenen mocht voortvloeien uit de Mediation, een en ander in de ruimste
zin des woords.
Partijen verbinden zich tot vrijwaring van de hier bedoelde natuurlijke of rechtspersonen.

Benoeming van de Mediator
De Mediator wordt door de Partijen benoemd. Partijen verklaren achter de keuze van de gekozen Mediator te
staan. Partijen hebben vooraf voldoende informatie gekregen van de Mediator in een afzonderlijk gesprek. De
Mediator draagt zorg voor de begeleiding van het gesprek tussen de Partijen. De Partijen zijn zelf
verantwoordelijk voor de inhoud van de gesprekken en de gevonden oplossingen. De Mediator is niet
aansprakelijk voor de gevonden oplossingen en de gevolgen van de oplossingen die partijen zijn
overeengekomen. Het staat de partijen en de Mediator vrij om de Mediation op elk gewenst te stoppen. Het
stoppen van de Mediation laat de geheimhoudingsverplichtingen onverlet.
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Kosten
Het honorarium van de Mediator bedraagt
(incl. 21% BTW ) per uur. Andere kosten zullen vooraf door
de Mediator bekend worden gemaakt. Indien de Mediation niet start en het niet tot Mediation komt, dan zijn
er geen kosten voor Mediation. De kosten voor Mediation zullen worden voldaan binnen veertien werkdagen
nadat de declaratie is ingediend.
De Partijen dragen ieder voor zich de aan hun zijde gevallen andere kosten, zoals reiskosten,
administratiekosten, kosten gemaakt door derden en alle andere kosten.
De kosten voor de Mediation komen voor rekening van:

Overige afspraken die zijn gemaakt:
Kosten advocaat
Kosten notaris
Kosten boekhouder/financieel adviseur
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Vastlegging van het resultaat van de Mediation
Een in der minne bereikte oplossing van het geschil zal tussen Partijen worden vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst.
Tussentijds gemaakte afspraken binden Partijen alleen voorzover deze schriftelijk tussen hen zijn vastgelegd en
door hen zijn ondertekend. Tussentijds gemaakte afspraken blijven ook bestaan indien de Mediation niet op
andere punten van het geschil tot overeenkomst leidt.
Partijen hebben recht op bedenktijd en om de gemaakte afspraken met hun adviseur te bespreken voordat
zij tot ondertekening overgaan.
Partijen zullen geschillen ten aanzien van de door hen vastgelegde overeenkomst onderwerpen aan Mediation,
alvorens deze aan het oordeel van de rechter voor te leggen. In uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan
de door hen gesloten overeenkomst in een dergelijke procedure aan een Mediator of rechter worden
verstrekt.
Bovenstaande is voor de Partijen voldoende duidelijk en zij zullen zich houden aan de gemaakte afspraken.

Aldus overeengekomen en in …3..-voud opgemaakt en ondertekend
Op 2 JANUARI 2014 te …………………………………………………………

Mediator:
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Naam: De heer/ mevrouw

Naam: De heer/mevrouw

…………………………………

……………………………

