Vaststellingsovereenkomst
Partijen:
1. ……, /gevestigd te ……. , vertegenwoordigd door ……. met de functie ……….
/wonende te ………………
en
2. …………………
Verklaren dat:
- tussen hen een geschil is gerezen omtrent ………….…;
- zij hebben besloten dit geschil op te lossen door middel van mediation;
- zij daartoe op ………… een mediation overeenkomst hebben gesloten;
- onder de werking van deze mediation overeenkomst van ….. tot en met ….. tussen
partijen onderhandelingen hebben plaatsgevonden, onder begeleiding van de
gecertificeerde mediator …….;
- partijen zich bij de mediation hebben laten bijstaan door ……… en …………;
[- geen van de partijen het noodzakelijk heeft gevonden zich in de mediation te laten
bijstaan];
- de mediator zich jegens ieder van hen in deze mediation onpartijdig betoond heeft en
ieder van partijen in deze mediation voldoende gelegenheid heeft gekregen om de
eigen visie op de relevante zaken aan de orde te stellen en om voorzover gewenst zich
nader te beraden en/of nader advies in te winnen;
- partijen het resultaat van hun onderhandelingen en hetgeen zij voor het overige zijn
overeengekomen in deze vaststellingsovereenkomst wensen vast te leggen en dat zij
bevoegd zijn deze vaststellingsovereenkomst aan te gaan;
Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 Regeling van het geschil
Partijen zijn ter beslechting van hun geschil het navolgende overeengekomen:
1. ……………………..
2. Partijen verklaren door ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst dat het
geschil als bedoeld in de mediationovereenkomst tussen hen is beëindigd.
3. Partijen verklaren na uitvoering van deze overeenkomst geen enkele aanspraak uit
hoofde van de in de aanhef omschreven zaak jegens elkaar meer te hebben.
4. Indien partijen in de toekomst van mening verschillen over de interpretatie of
uitvoering van deze overeenkomst zullen zij trachten door middel van overleg tot een
regeling te komen. Wanneer het onmogelijk blijkt in onderling overleg tot een
oplossing te komen dan komen partijen overeen het geschil wederom door middel van
mediation op te lossen.
5. Partijen verbinden zich, in geval van tekortkoming in de nakoming van deze

overeenkomst, deze noch geheel noch gedeeltelijk te zullen ontbinden of vernietigen;
nakoming, al dan niet met schadevergoeding, zal steeds gevorderd kunnen worden.
Artikel 2 Geheimhouding
1. Partijen zullen van het verloop van de mediationprocedure, de daarbij door partijen
verstrekte ingenomen standpunten, gedane voorstellen en de daarbij door hen
verstrekte informatie geen mededeling doen aan derden.
2. Het staat partijen vrij, in afwijking van lid 1, [melding te maken van …………….
aan ……………. en] in het algemeen melding te maken van het feit dat hun geschil
met een minnelijke regeling beëindigd is.
Artikel 3 Overige bepalingen
[1. De tussen partijen aanhangig gemaakte procedure bij …………, onder het
nummer………. zal worden geroyeerd uiterlijk binnen …. weken na effectuering van deze
overeenkomst, waarbij iedere partij de eigen proceskosten draagt. Partijen zullen hun
raadslieden dienovereenkomstig verzoeken het nodige te doen.]
2. De in de aanhef genoemde tussen partijen gesloten mediationovereenkomst blijft
onverkort van kracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
3. De mediator is niet aansprakelijk voor de inhoud van hetgeen partijen in deze
vaststellingsovereenkomst zijn overeengekomen.
4. Wanneer de mediator bijvoorbeeld uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheid
wordt aangesproken op de inhoud van deze overeenkomst of in welke (andere)
procedure ook voor zichzelf moet optreden, vervalt de geheimhoudingsverplichting
van de mediator indien en voorzover informatie van belang kan zijn teneinde zich
tegen deze aanspraken te kunnen verweren.
5. Vóór ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst zijn beide partijen in de
gelegenheid gesteld om deze grondig door te lezen en zijn zij er op gewezen dat zij
gelegenheid hadden deze te laten controleren door een deskundige, danwel hun
raadslieden.
6. Het staat partijen vrij deze vaststellingsovereenkomst, door hen beiden ondertekend,
indien nodig, in rechte over te leggen.
7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen op ………… en in ….voud ondertekend te …………
(één exemplaar ten behoeve van de mediator).

Partij 1
Naam:
Datum:
Te:

………………….
[Getekend ter verificatie door de wederzijdse raadslieden
Raadsman/vrouw partij 1
Naam:
Datum:
Te:
……………………
Partij 2
Naam:
Datum:
Te:
…………………….]
[Getekend ter verificatie door de wederzijdse raadslieden
Raadsman/vrouw partij 2
Naam:
Datum:
Te:
…………………….]

