
Mediation overeenkomst  

 

De ondergetekenden: 

 

De mediator: 

 

………………………………………. 

 

en 

 

Partij A:      Vertegenwoordiger/gemachtigde: 

  

 

……………………………………….    ……………………………………………………. 

 

en 

 

Partij B:      Vertegenwoordiger/gemachtigde: 

 

………………………………………..    ……………………………………………………. 

 

komen hierbij overeen: 

 

Artikel 1 – Mediation 

 

1.1 Partijen (hun vertegenwoordigers/bijstandsverleners) en de mediator nemen tegenover  

elkaar de inspanningsverplichting op zich, het tussen partijen gerezen geschil, waarvan  

het onderwerp in artikel 2 is omschreven, op te lossen door mediation, conform het  

reglement van de stichting Nederlands Mediation Instituut (hierna te noemen het N.M.I.-reglement)  

zoals dat luidt op de datum van deze overeenkomst. 

 

1.2 Partijen (hun vertegenwoordigers/bijstandsverleners) en de mediator verbinden zich  

tegenover elkaar tot al hetgeen waartoe zij ingevolge het N.M.I.-reglement gehouden  

zijn. 

 

1.3 Als mediator treedt op de in de aanhef genoemde, in het NMI-register van mediators  

ingeschreven gecertificeerde mediator. 

 

Artikel 2 – Geschil 

 

Globale omschrijving van het geschil: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Artikel 3 – Vrijwilligheid 

 

De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. De Mediation vangt aan bij de eerste (telefoon)gesprekken 

met partijen. Het staat elk der partijen en de mediator vrij om de mediation op elk gewenst moment te 

beëindigen. Wel verklaren partijen bereid te zijn het besluit van een beëindiging in een gezamenlijke 

bijeenkomst aan elkaar mee te delen. 

 

Artikel 4 – Geheimhouding 

 

4.1 Partijen en mediator verplichten zich tot geheimhouding zoals omschreven in het N.M.I.-reglement. Partijen 

verklaren dat zij een exemplaar van het N.M.I.-reglement hebben ontvangen. 

Voor zover deze overeenkomst in samenhang met het N.M.I.-reglement partijen verplicht tot geheimhouding, 

geldt zij tevens als bewijsovereenkomst in de zin van de Wet. (Art. 7:900 lid 3 BW jo. art. 153 Rv).  

 

4.2 De mediator draagt zorg dat alle in artikel 7 bedoelde derden die zij bij de mediation betrekt of daarover 

informeert, zich verbinden tot geheimhouding als omschreven in het N.M.I.-reglement.  



Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de vertrouwelijkheid door hun advocaten en 

andere personen die door partijen in de “cirkel van vertrouwelijkheid” zijn opgenomen. 

 

4.3 De geheimhoudingsplicht van de mediator vervalt indien en voor zover zij zich voor haar verweer op de 

inhoud van de gesprekken of van de vaststellingsovereenkomst wenst te beroepen nadat zij uit hoofde van 

beroepsaansprakelijkheid is aangesproken. 

 

Artikel 5 – Bijzondere verplichtingen van partijen. 

 

5.1 Naast het gestelde in het N.M.I.-reglement verbinden partijen zich jegens de mediator en jegens elkaar: 

- bereid te zijn naar elkaars argumenten te luisteren en te zoeken naar oplossingen in wederzijds belang; 

- zich te onthouden van acties of gedragingen die de mediation in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren; 

- bij het begin van de mediation melding te maken van alle lopende procedures die worden gevoerd en van 

mogelijke plannen tot verdere procedures of het vragen van voorlopige voorzieningen of andere korte termijn 

voorzieningen. 

 

5.2 Mediator heeft partijen erop gewezen dat de mogelijkheid van een “toevoeging” (systeem van gefinancierde 

mediation) bestaat. Partijen verklaren een en ander te checken en zo mogelijk gebruik van te maken. Wanneer 

zij hiervoor niet in aanmerking komen of wanneer de toevoeging ingetrokken wordt, treedt het uurtarief in 

werking. 

Artikel 6 – Vertegenwoordiging 

 

6.1 Tijdens de mediation-procedure zal elk der partijen in persoon dan wel door middel van een door haar aan 

te wijzen vertegenwoordiger aanwezig zijn. 

 

6.2 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 

vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 9.1 daaronder begrepen, alsmede dat de vertegenwoordiger 

zich zal houden aan de in het N.M.I.-reglement genoemde geheimhouding. 

 

6.3 Op verzoek van de mediator dient een schriftelijke volmacht te worden getoond waaruit voornoemde 

bevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt. 

 

Artikel 7 – Derden 

 

7.1 De mediator kan zich bij de mediation voor secretariële ondersteuning laten bijstaan door een daartoe aan 

te wijzen persoon. 

 

7.2 De mediator kan met toestemming van partijen anderen bij de mediation toelaten of betrekken, hieronder 

mede te begrijpen hulppersonen in de zin van het N.M.I.-reglement. 

 

7.3 Voor zover in overleg met partijen besloten wordt deskundige derden in te schakelen voor advies of 

onderzoek, komen de kosten daarvan voor rekening van partijen. 

 

Artikel 8 – Honoraria en kosten 

 

8.1 Het honorarium van de mediator bedraagt Euro …,- (zegge ……. Euro) per uur, vermeerderd met wettelijk 

verschuldigde omzetbelasting. 

 

8.2 Partijen zijn, ongeacht het verloop van 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. 

Voorts komen voor rekening van partijen alle overige directe en indirecte kosten vallend op de mediation, zoals 

huur van ruimte, telefoon-, fax- en reiskosten, porti, honoraria en kosten ingevolge artikel 7 bij de mediation 

betrokken derden, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 

 

8.3 Honorarium en kosten bedoeld in artikel 8.2 worden door partijen gedragen in de  

volgende verhouding: 

partij A: …….%, partij B …….%. 

 

8.4 Partijen dragen ieder voor zich de aan eigen zijde gevallen kosten. 

 



Artikel 9 – Vaststellingsovereenkomst, tussentijdse afspraken 

 

9.1 Een ingevolge de mediation in der minne bereikte oplossing van het geschil zal tussen partijen worden 

vastgelegd in een daartoe strekkende, schriftelijke vaststellingsovereenkomst. 

 

9.2 Tijdens de loop van de mediation tussen partijen gemaakte afspraken binden hen alleen voorzover deze 

schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen. Partijen kunnen in een dergelijke overeenkomst bepalen dat 

bedoelde afspraken hen niet binden indien en zodra de mediation wordt beëindigd zonder 

vaststellingsovereenkomst als bedoeld in het voorgaande lid. 

 

9.3 Iedere aansprakelijkheid van de mediator is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende 

geval wordt uitgekeerd door haar beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar.  

 

9.4 In het geval een procedure is stopgezet en partijen komen niet tot volledige overeenstemming, dan spreken 
zij tijdens de in artikel 3 bedoelde slotbijeenkomst met elkaar af welke feiten of gegevens in de procedure 
zullen worden ingebracht, in afwijking van de in het algemeen geldende geheimhoudingsverplichting. Ook 
spreken zij af of en hoe de procedure zal worden voortgezet en wie daartoe actie moet ondernemen. 
In het geval van algehele of gedeeltelijke vernietiging van deze overeenkomst, blijven de bepalingen 
betreffende geheimhouding onverkort van kracht. 
 
Artikel 10 – Geschillen 
 
10.1 Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit enige overeenkomst als bedoeld in artikel 9 of uit daarop 
voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van 
mediation conform het N.M.I.-reglement.  
 
10.2 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in artikel 10.1 op te lossen met behulp van 
mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. 
 
Artikel 11 – Toepasselijk recht 
 
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 
 
Aldus overeengekomen en in …… voud opgemaakt en ondertekend 
 
 
te ……………………………………. op ……………………. …….. . 
 
 
De mediator:  
 

………………….. 
 
 
Partij A:       Partij B: 
 
………………….      …………………. 
 

 
Vertegenwoordiger/gemachtigde    Vertegenwoordiger/gemachtigde 
 
………………………………….     ………………………………….  

 


