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Mediationovereenkomst 

 
 
De ondergetekenden: 
 
Partij A:  
 
 
......................................................…………………………………………………………………… 

 
hier vertegenwoordigd door: 
 
 
......................................................…………………………………………………………………… 

en  
 
Partij B: 
 
 
......................................................…………………………………………………………………… 

 
hier vertegenwoordigd door: 
 
 
......................................................…………………………………………………………………… 

 
hierna te noemen 'Partijen' 
 
en 
 
......................................................…………………………………………………………………… 

hierna te noemen 'de Mediator', verbonden aan Result ADR B.V. (hierna Result ADR), 

(Herengracht 518, 1017 CC, Amsterdam) die in onderstaand geschil als mediator zal 

optreden.  

 
Komen hierbij overeen: 

 

1. Globale omschrijving van het onderwerp van de Mediation 

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………...(hierna te noemen “de Kwestie”) 
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2. Mediation 

2.1  De Partijen en de Mediator zullen zich inspannen om de Kwestie tussen de Partijen 

op te lossen door Mediation conform het MfN Mediation Reglement van de 

Mediationfederatie 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 het Reglement te hebben ontvangen of te 

hebben gedownload. 

2.2 De Partijen verstrekken en de Mediator accepteert de opdracht om de Mediation te 

begeleiden in de zin van het Reglement. Result ADR zal de Mediation organiseren en 

is verantwoordelijk voor het inzetten van de Mediator. De Mediator zal deze 

overeenkomst mede namens Result ADR ondertekenen, krachtens volmacht van 

Result ADR, waardoor Result ADR partij wordt bij deze overeenkomst.   

2.3 De Mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding van de Mediation. De praktische 

organisatie zal deels door (de casemanager(s) van) Result ADR worden verzorgd. De 

Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de oplossing die zij 

overeenkomen.  

2.4 De Partijen en de Mediator verbinden zich jegens elkaar tot al hetgeen waartoe zij 

ingevolge het Reglement gehouden zijn. 

2.5 De Mediation vangt aan bij ondertekening van deze overeenkomst. Vanaf dat 

moment zijn de bepalingen van het Reglement volledig van toepassing. 

2.6 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.  

 

3 Vrijwilligheid 

De Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der Partijen en de 

Mediator vrij om de Mediation op elk gewenst moment te beëindigen.  

 

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 overeenkomst geldt in samenhang met het Reglement als een 

bewijsovereenkomst in de zin van de wet, zie art. 7:900 BW jo. art. 153 Rv. 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. 
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5  Vertegenwoordiging 

5.1 Partijen die een natuurlijke persoon zijn dienen zelf aanwezig te zijn bij de 

bijeenkomsten behoudens andersluidende afspraken. Rechtspersonen dienen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden. De personen die deze overeenkomst  

tekenen zullen bij de bijeenkomsten aanwezig zijn, behalve als tijdig kennis is 

gegeven van een vervangende vertegenwoordiger. 

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 ..……….. euro 

per uur vermeerderd met 6% kantoorkosten verhoogd met de omzetbelasting. 

Reistijd van de Mediator wordt voor 50% van het uurtarief aan Partijen belast. Voorts 

komen voor rekening van de Partijen alle directe en indirecte kosten van de 

Mediation, zoals eventuele huur van ruimtes, honoraria en kosten van eventuele bij 

de Mediation door de Mediator betrokken derden, alles vermeerderd met 

omzetbelasting. 

6.2 Honorarium en kosten bedoeld in artikel 6.1 worden door partijen gedragen in de 

volgende verhouding: 

 

 Partij A:  ____ % 

 

 Partij B:  ____ %. 

 

Bijzondere afspraken ten aanzien van honorarium en kosten, indien van toepassing: 

 

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

   
6.3 De Partijen dragen daarnaast ieder hun eigen kosten. 

6.4 Het honorarium en de kosten dienen te worden voldaan aan Result ADR, die 

daarvoor facturen zal sturen aan de betalingsplichtige(n). Betaling dient plaats te 

vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
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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, de vaststellingsovereenkomst.  

 7.2 Tijdens de loop van de Mediation tussen de Partijen gemaakte afspraken binden 

Partijen alleen voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen zijn 

ondertekend en daarin uitdrukkelijk is bepaald dat de afspraken blijven bestaan ook 

indien de Mediation verder niet tot overeenstemming leidt. 

 

8.  Beëindiging 

 De mediation eindigt op een van de wijzen beschreven in het Reglement. Beëindiging 

van de Mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van de Partijen 

onverlet.  

 

9. Beperking aansprakelijkheid 

9.1 In deze overeenkomst betekent de term Betrokkenen: Result ADR en haar huidige en 

toekomstige directie en werknemers, de Mediator en de (rechts)personen die met 

uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de mediator bij de mediation betrokken 

worden.  

Met betrekking tot dit artikel en de volgende artikelen van deze overeenkomst treedt 

Result ADR, vertegenwoordigd door de Mediator, mede op voor de andere 

Betrokkenen.  

Partijen stemmen ermee in en komen overeen ten behoeve van de Betrokkenen dat 

de totale aansprakelijkheid van de Betrokkenen gezamenlijk in verband met de 

Mediation en hun handelen en/of nalaten in verband daarmee in zijn geheel zal zijn 

beperkt tot € 250.000. Deze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag dat de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van Result ADR terzake zal uitkeren, vermeerderd 

met het eigen risico.  

9.2 De voorgaande bepaling van dit artikel treedt in de plaats van de 

aansprakelijkheidsbeperking die is opgenomen in Artikel 11, eerste zin van het 

Reglement.  

9.3 Elk van de Betrokkenen kan de begunstiging van dit artikel en/of de bepalingen van 

de volgende artikelen op een later tijdstip alsnog of opnieuw aanvaarden. 

 

10. Geschillen 

In geval van geschillen, voortvloeiend uit enige overeenkomst als bedoeld in artikel 8 

of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste 

instantie in goed overleg op te lossen. 
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11. Toepasselijk recht en jurisdictie:  

11.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement Amsterdam heeft exclusieve 

rechtsmacht ter zake van geschillen in verband met deze opdracht en de 

overeenkomst.  

 

Aldus overeengekomen en ondertekend 

 

op ………………………………................................... te ………..............……………………...... 

 

Partij A: 

 

 

 

……………………. 

 

Partij B: 

 

 

 

…………………….  

 

Mediator (tevens als vertegenwoordiger van Result ADR): 

 

 

 

……………………. 

 

 
 
 

 

 

http://www.resultadr.com/

