Mediation-overeenkomst
De ondergetekenden:
…………………………………………………………………………………………… MfN-registermediator bij Samen Scheiden en
partijen:
Dossier nr. :

Mevrouw:

De Heer:

Voor- &
achternaam
Geb. op / te
BSN nummer
Adres
Postc. / plaats
Telefoon
E-mail
Burgerlijke staat

sinds:

Onder voorwaarden: ja/nee

Overwegende dat partijen besloten hebben om onder leiding van de mediator te trachten tot
overeenstemming te komen over het navolgende onderwerp van geschil:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:
1. Inspanningsverplichting:
Partijen en de mediator zullen alles wat redelijkerwijs mogelijk is doen om hun geschil tot oplossing te
brengen.
2. Neutraliteit:
De mediator behartigt de belangen van beide partijen en niet de belangen van een van hen.
3. Basisregels:
Partijen verbinden zich ertoe:
- naar elkaar te luisteren
- te zoeken naar oplossingen in wederzijds belang
- juiste en volledige informatie te verstrekken
- zich te onthouden van acties of gedragingen die de mediation in ernstige mate belemmeren
- elkaar met respect te bejegenen.
4. Honoraria en kosten:
4.1 Het honorarium van de mediator bedraagt € 185,- per uur. Dit is inclusief de wettelijk verschuldigde
omzetbelasting en kantoorkosten. Partijen zijn, ongeacht het verloop en het resultaat van de mediation,
gehouden tot betaling van het honorarium aan de mediator.
4.2 Partijen verplichten zich jegens de mediator de door haar verlangde voorschotten te betalen.
4.3 Partijen zullen deze kosten gezamenlijk (50/50) verdelen. Voor wie toevoegingsgerechtigd is vraagt de
mediator een toevoeging aan. De eventueel wel betalende wederpartij betaalt nooit meer dan de helft van
de kosten van de mediator.
4.4 In geval van verhindering wordt de geplande gesprekstijd in rekening gebracht, tenzij de afspraak
minstens 24 uur van tevoren telefonisch is afgezegd.
4.5 Na afloop van de zaak beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand opnieuw uw toevoegingsaanvraag. Is
uw inkomen of vermogen zodanig verbeterd dat u boven de wettelijke grenzen zit en de Raad voor
Rechtsbijstand daarom uw toevoeging intrekt dan moet ik u alsnog de gemaakte kosten in rekening
brengen.

5. Regels:
Partijen en de mediator verbinden zich tegenover elkaar tot al hetgeen waartoe zij gehouden zijn ingevolge
het MfN-reglement. Zie ook www.mfnregister.nl. Het reglement en de gedragsregels zijn gehecht aan deze
overeenkomst.
6. Vrijwilligheid:
De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat iedere partij en de mediator vrij op elk
gewenst moment de mediation te beëindigen. De mediation wordt dan afgesloten in aanwezigheid van de
mediator en betrokken partijen.
7. Geheimhouding:
Partijen en de mediator verplichten zich zonder enig voorbehoud jegens elkaar tot geheimhouding en
vertrouwelijkheid met betrekking tot alle inhoudelijke zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders
overeenkomen. Schriftelijke verslagen van bijeenkomsten gedurende de mediation vallen hieronder. De
mediator draagt er zorg voor dat alle derden welke hij, of de partijen bij de mediation betrekt, zich
verbinden tot geheimhouding als omschreven in het reglement.
7.1 Indien de mediator aansprakelijk wordt gesteld, geldt de geheimhouding niet meer.
7.2 Gevraagde informatie door de Raad voor Rechtsbijstand of een Rechtbank zal gegeven worden ten
behoeve van subsidiemogelijkheden voor partijen.
7.3 Het is partijen bekend dat voor het voeren van een echtscheidingsprocedure de hulp van een advocaat
moet worden ingeroepen omdat alleen een advocaat het verzoekschrift bij de Rechtbank kan indienen.
Partijen verklaren zich op voorhand er mee akkoord dat de mediator gaandeweg het traject, na overleg
met partijen, de advocaat bij de zaak kan betrekken voor werkzaamheden (met betrekking tot
rechtsgebieden) die specifieke juridische kennis vereisen zoals huwelijkse voorwaarden,
alimentatieberekeningen, boedelscheiding, pensioenverdeling alsook het indienen en afwerken van het
verzoekschrift echtscheiding partijen. De advocaat valt eveneens onder de geheimhouding zoals in dit
artikel bedoeld. Voor de kosten van de werkzaamheden van de advocaat zal de advocaat rechtstreeks
afspraken maken. Op de website Samen Scheiden staan de indicatieve tarieven vermeld.
8. Overeenkomst:
Indien het geschil wordt opgelost, zal het resultaat tussen partijen worden vastgelegd in een convenant of
overeenkomst , die door de partijen wordt ondertekend.
De mediator is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door partijen zelf af te sluiten overeenkomst en de
eventueel hieruit voortvloeiende schade voor partijen of de bij de mediation betrokkenen.
8.1 Tijdens de loop van de Mediation tussen partijen gemaakte afspraken binden hen alleen voor zover
deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen. Partijen kunnen in een dergelijke overeenkomst bepalen
dat de bedoelde afspraken hen niet binden indien en zodra de Mediation wordt beëindigd zonder
vaststellingsovereenkomst als bedoeld in het voorgaande lid.
9. Toepasselijk recht:
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en ondertekend
Te Tilburg op ……………………………….……….

Mw. ……………………………………… Dhr. …………………………………………… Mediator…………………………………..

