Mediationovereenkomst
De ondergetekenden:
Partij A.:
mevrouw
wonende te
op het adres
heeft zich gelegitimeerd met paspoort / rijbewijs / ID-kaart nr.:
en
Partij B.
de heer
wonende te
op het adres
heeft zich gelegitimeerd met paspoort / rijbewijs / ID-kaart nr.:
en,
de heer G. Z. Bax,
MfN-registermediator en kantoorhoudende te Joure
komen het volgende overeen:
1 - Globale omschrijving van de kwestie
……………………………………………………………………………………………………….
2 - Mediation
2.1
De partijen en de mediator hebben besloten zich te zullen inspannen om de in
punt 1 genoemde kwestie tussen de partijen op te lossen door mediation conform het
MfN-Mediationreglement van de Mediatorsfederatie Nederland (hierna te noemen het
“Reglement”) zoals dat luidt op de datum van deze overeenkomst. Het Reglement
(waarvan een kopie aan deze overeenkomst is gehecht) maakt integraal deel uit van
deze overeenkomst. De partijen verklaren een exemplaar van de Gedragsregels voor
MfN-geregistreerde Mediators te hebben ontvangen.
2.2
De partijen verstrekken en de MfN-geregistreerde mediator accepteert de
opdracht om het communicatie- en onderhandelingsproces te begeleiden een en
ander in de zin van het Reglement.
2.3
De mediator is verantwoordelijk voor het mediationproces en bewaakt het
verloopt daarvan. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de
gevonden oplossing.
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2.4
De mediator wijst partijen er met nadruk op dat hij niet fungeert als jurist of
(financieel) adviseur. De mediator is alleen verantwoordelijk voor de procesvoering
en niet voor de inhoudelijke aspecten van de overeengekomen oplossing.
2.5
De partijen en de mediator verbinden zich jegens elkaar tot al hetgeen waartoe
zij ingevolge het Reglement gehouden zijn.
2.6
De mediation vangt aan op …….2021 door het ondertekenen van de mediation
overeenkomst. Indien meerdere exemplaren van deze overeenkomst separaat
getekend worden, geld ieder exemplaar als origineel en vormen deze exemplaren
tezamen de mediationovereenkomst. Hiermee verklaren de partijen zich ook te
houden aan de inhoud van de mediation overeenkomst. Vanaf dat moment zijn de
bepalingen van het Reglement volledig van toepassing.
2.7
De dienst “mediation” kan ook geheel of gedeeltelijk online aangeboden
worden, bijvoorbeeld via het cloud video platform ZOOM. Onder het begrip
“bijeenkomst” zoals in de voorliggende en in het mediationreglement gebruikt, wordt
daarom ook verstaan: een virtuele bijeenkomst op het internet, via een daarvoor
ingericht videoplatform. Met oog hierop verklaart elk van partijen:
- te beschikken over een computer/laptop/iPad met internetverbinding,
-voldoende affiniteit te hebben met videobellen en/of videoconferences.
2.8
De partijen verplichten zich om alle informatie, mondeling, schriftelijk of per email die zij delen met de mediator, ook met elkaar te delen. Is dit niet het geval of bij
twijfel is de mediator gerechtigd deze informatie door te geven of door te sturen
2.9
Naast het gestelde in het Reglement verbinden de partijen zich jegens de
mediator en jegens elkaar zich te onthouden van acties of gedragingen die de
mediation in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren.
2.10 De mediator bespreekt met partijen welke procedures aanhangig zijn en welke
worden opgeschort en welke doorgang vinden. Er worden in beginsel geen nieuwe
procedures gestart.
3 - Vrijwilligheid en beëindiging
3.1
De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het mediationproces is
vrijblijvend en partijen kunnen tijdens het proces altijd terug komen op eerdere
voorstellen of standpunten.
3.2
Het staat elk der partijen en de mediator vrij om de mediation op elk gewenst
moment te beëindigen. De mediation eindigt met een gezamenlijke slotbijeenkomst,
partijen verklaren zich hiertoe bereid. Hiervan kan alleen in onderling overleg
worden afgeweken. Het beëindigen van de mediation laat de geheimhoudings- en
betalingsverplichtingen van de partijen onverlet.
3.3
In de slotbijeenkomst (zie artikel 3.2) worden de evaluatieformulieren
ingevuld door de partijen en aan de mediator gegeven. Indien wordt overeengekomen
dat er geen slotbijeenkomst plaatsvindt, wordt een evaluatieformulier toegestuurd en
na invulling en ondertekening aan de mediator geretourneerd.
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4 - Geheimhouding
4.1
Mediator en de partijen verplichten zich zonder enig voorbehoud tot de
geheimhouding zoals omschreven in artikel 7 en 10 van het Reglement.
4.2
Deze mediationovereenkomst geldt in samenhang met het Reglement als een
bewijsovereenkomst in de zin van de wet, zie art. 7:900 BW jo. art. 153
Rechtsvordering. Mediator en de partijen hebben de bedoeling om daarmee op
onderdelen af te wijken van het wettelijk geldende bewijsrecht om daarmee de
gewenste vertrouwelijkheid te waarborgen.
4.3
De mediator draagt er zorg voor dat adviseurs en/of vertrouwenspersonen
die door partijen of door één partij bij de mediation worden betrokken, een
geheimhoudingsverklaring tekenen.
4.4
Partijen komen overeen om tijdens de mediationbijeenkomsten geen beelden/of geluidsopnamen te maken. Partijen dragen ervoor zorg dat tijdens online
bijeenkomsten er geen anderen aanwezig zijn en/of kunnen meeluisteren.
5 - Vertegenwoordiging
5.1
Natuurlijke personen zijn zelf aanwezig bij de bijeenkomsten. Rechtspersonen
worden vertegenwoordigd conform punt 5.2. De persoon die deze overeenkomst
tekent zal bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.
5.2
Elk der partijen staat ervoor in dat haar vertegenwoordiger rechtsgeldig
bevoegd is om namens haar alle rechtshandelingen te verrichten die in het kader van
de mediation noodzakelijk zijn, het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in
punt 7.1 daaronder begrepen, alsmede dat de vertegenwoordiger zich zal houden aan
de in het Reglement genoemde geheimhouding.
6 - Honoraria en kosten
6.1
Het honorarium voor de werkzaamheden van de mediator bedraagt € 157,00
per uur (inclusief kantoorkosten en de wettelijk verschuldigde BTW). Onder het
uurtarief vallen de volgende activiteiten van de mediator:
de mediationbijeenkomsten, het bestuderen van relevante stukken, de opmaak van
stukken en de administratieve afhandeling waaronder het opstellen van een
ouderschapsplan en/of vaststellingovereenkomst.
Een afspraak voor een mediationbijeenkomst kan tot 24 uur voor aanvang door
partijen worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur of bij niet verschijnen, worden
de kosten voor de geplande bijeenkomst in rekening gebracht.
Voorts komen voor rekening van de partijen alle overige directe en indirecte kosten
van de mediation, zoals eventuele huur van ruimtes, telefoon-, fax- en reiskosten,
porti, honoraria en kosten van eventuele bij de mediation door de mediator
betrokken derden, vermeerderd met wettelijk verschuldigde BTW.
6.2
Indien de mediationovereenkomst op een later tijdstip dan bij aanvang van de
eerste mediationbijeenkomst, door partijen ondertekend wordt, kan de mediator ook
de contacturen voorafgaand aan de ondertekening bij partijen declareren.
6.3
Honorarium en kosten bedoeld in punt 7.1 worden door de partijen gedragen
in de volgende verhouding:
partij A: 50 %
partij B: 50 %.
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6.4
De partijen dragen daarnaast ieder de eigen kosten, zoals geraadpleegde
specialisten en andere derden.
6.5 De mediator factureert maandelijks. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na
factuurdatum.
6.6
Voor toevoeginggerechtigden geldt een andere regeling. De mediator vraagt de
toevoeging aan. Indien de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging toekent en een
eigen bijdrage oplegt van € 56,- of € 112,- dan dient zo spoedig mogelijk een
eenmalige incassomachtiging te worden ondertekend.
6.7
Partijen zijn, ongeacht het verloop en het resultaat van de mediation,
gehouden tot betaling van het honorarium van de mediator alsmede tot vergoeding
van alle door de mediator gemaakte kosten.
7 - Vastlegging van het resultaat van de mediation en tussentijdse afspraken
7.1
Een in der minne bereikte oplossing van de kwestie zal tussen de partijen
worden vastgelegd in een daartoe strekkende, door partijen ondertekende
schriftelijke overeenkomst.
7.2
Tijdens de loop van de mediation tussen de partijen gemaakte afspraken
binden hen alleen voor zover 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.
7.3
Partijen hebben recht op bedenktijd en om de afspraken met hun adviseur
(zoals de advocaat) te bespreken voordat zij tot ondertekening overgaan.
7.4
Partijen kunnen via hun advocaten een verzoek doen aan de rechter om de
vaststellingsovereenkomst op te nemen in een proces-verbaal, beschikking of vonnis.
8 - Persoonsgegevens
8.1
Partijen geven toestemming om de door hen verstrekte persoonsgegevens op
te nemen in de administratie van de Praktijk voor mediation Bax met als doel een
convenant en/of ouderschapsplan op te stellen en om, in voorkomende gevallen, deze
gegevens schriftelijk en/of per email te delen met:
8.1.1 de Raad voor de Rechtsbijstand ten behoeve van het aanvragen van
gesubsidieerde mediation (een civiele toevoeging) en/of
8.1.2 een nader te bepalen advocaat ten behoeve van juridisch advies of het
aanhangig maken van een zaak bij de Rechter of andere formele procedure of het
maken van een alimentatieberekening en/of
8.1.3 een nader te bepalen (administratie- of accountants-)kantoor ten behoeve van
het maken van een alimentatieberekening of het opvragen van noodzakelijke
informatie of het opstellen van jaarstukken of het verkrijgen van financiële of fiscale
adviezen.
8.3
Partijen zijn ermee bekend dat hun gegevens 7 jaar worden bewaard en zij de
toestemming kunnen intrekken of hun gegevens kunnen inzien en (laten) aanpassen.
Aldus overeengekomen en in viervoud opgemaakt en ondertekend.
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Op .. 2021 te Joure.
Mediator:

Partij A:

Partij B:

...............…………………..

………………………..

………………………..

(G.Z. Bax)

()

()
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