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Mediationovereenkomst. 

 

Mediator, Esther van Gestel - Walinga, kantoorhoudende te Workum, bereikbaar via 06 28745972 / 

esther@mediationfriesland.com 

 

Cliënt A:  Dhr./Mw. ………………………………. wonende aan de ………………………………. te 

………………………………. bereikbaar via telefoon ………………………………. email………………………………. 

en  

 

Cliënt B: Dhr./Mw. ………………………………. wonende aan de ………………………………. te 

………………………………. bereikbaar via telefoon ………………………………. email………………………………. 

 

Komen hierbij overeen: 

 

1. Mediation 

Betrokkenen en de mediators zullen zich inspannen om het tussen betrokkenen gerezen kwestie 

(art.4) door Mediation op te lossen.  

 

2. Rol van de mediator 

De mediator zal met cliënten onderzoeken of een gezamenlijke oplossing van het geschil mogelijk is. 

De taak van de mediators omvat: 

• het begeleiden van gesprekken en helpen bij het komen tot een gezamenlijke oplossing voor 

het geschil; 

• het bevorderen dat betrokkenen over voldoende informatie beschikken om gelijkwaardig te 

kunnen onderhandelen; 

• Het opstellen van het convenant en/of ouderschapsplan 

 

De mediator is verantwoordelijk voor het proces en de voortgang daarin; niet voor de inhoud van de 

gevonden oplossing(en). De mediator zal betrokkenen, waar nodig, wijzen op de wenselijkheid om zich 

door een externe deskundige te laten adviseren. 

 

3. Rol van de betrokkenen 

De verplichting om zich in te spannen om een oplossing te bereiken betekent voor de cliënten onder 

meer dat zij: 

• bereid zijn naar elkaars zienswijze te luisteren; 

• bereid zijn te zoeken naar oplossingen in wederzijds belang; 

• zich met respect tegenover elkaar te gedragen; 

• zich onthouden van acties of gedragingen die de Mediation in ernstige mate bemoeilijken of 

belemmeren. 

 

4. Globale omschrijving van de kwestie 

 

 

 

5. Vrijwilligheid 

De Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Mediator en Cliënten kunnen de Mediation op elk 

gewenst moment beëindigen, zonder gebonden te zijn aan de in de Mediation ingenomen 

standpunten en gedane voorstellen.  

 

mailto:esther@mediationfriesland.com


 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Mediation Friesland 

Noard 66 - 8711 AK - Workum - T. 06 287 45 972  
esther@mediationfriesland.com – www.mediationfriesland.com 

2 

6. Geheimhouding 

Mediators en betrokkenen, en hun eventuele vertegenwoordigers en vertrouwenspersonen, 

verplichten zich zonder enig voorbehoud tot de geheimhouding zoals omschreven in het reglement. Zij 

hebben de bedoeling om daarmee op onderdelen af te wijken van het wettelijk geldende bewijsrecht: 

deze overeenkomst geldt in samenhang met het reglement als een bewijsovereenkomst in de zin van 

de wet (art.7:900 lid 3 BW jo art. 153 Rv). 

Als de mediator uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheid wordt aangesproken als partij bij deze 

overeenkomst, vervalt haar geheimhoudingsplicht, voorzover noodzakelijk om zich tegen die 

aanspraken te verweren. 

 

7. Vertegenwoordiging 

a. Natuurlijke personen zijn zelf aanwezig bij de bijeenkomst, rechtspersonen laten zich 

vertegenwoordigen 

b. Degene die zich laat vertegenwoordigen staat ervoor in dat:  

• haar vertegenwoordiger bevoegd is om de nodige afspraken te maken (waaronder het 

aangaan van deze overeenkomst en, aan het eind van de Mediation, de slotovereenkomst.) 

• de vertegenwoordiger zich zal houden aan de geheimhoudingsplicht 

• de vertegenwoordiger die deze overeenkomst tekent bij alle bijeenkomsten aanwezig zal zijn 

c. Vertegenwoordigers zullen op verzoek een schriftelijke volmacht tonen waaruit deze 

vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt 

 

8. Honorarium en kosten 

a. Het honorarium van de mediator bedraagt € 175,00 per uur, inclusief de wettelijk 

verschuldigde omzetbelasting (21% BTW). In rekening wordt gebracht: 

• Mediationgesprekken  

• Opstellen convenant/ouderschapsplan (vaststellingsovereenkomst) 

• Draagkracht-/ alimentatieberekeningen 

• Administratie:  

o Correspondentie email- en telefoonverkeer 

o Dossierbeheer 

 

b. Daarnaast brengt de mediator de door haar gemaakte kosten, waaronder reiskosten 

(€ 0.25 p/km) en eventuele huur van gespreksruimte in rekening. De verplichting van 

betrokkenen om honorarium en kosten te betalen geldt ongeacht het verloop en het 

resultaat van de Mediation. 

c. Cliënten dragen honorarium en kosten in de volgende verhouding 

Cliënt A:        % 

Cliënt B:        % 

d. Elke Cliënt draagt daarnaast de eigen kosten 

e. De mediator zal maandelijks factureren. Betaling binnen 14 dagen na factuur op 

rekening: NL71ABNA0527505943 (ABN AMRO) t.n.v. Esther van Gestel-Walinga, 

Mediation Friesland/mediation Leiden.  

f. Eventuele advocaatkosten zijn niet in de genoemde tarieven begrepen.  

 

9. Afspraken en vaststellingsovereenkomst 

a. Tussentijdse afspraken en deelafspraken gemaakt in de loop van de Mediation gelden 

wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend. Tenzij anders schriftelijk 

overeengekomen, zijn betrokkenen, als de Mediation niet leidt tot volledige 

overeenstemming, niet gebonden aan die tussentijdse afspraken en deelafspraken. 

b. Als betrokkenen volledige overeenstemming bereiken, wordt deze vastgelegd in een 

slotovereenkomst/ vaststellingsovereenkomst en door hen beiden ondertekend. 
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Betrokkenen worden door de mediators in de gelegenheid gesteld om de uiteindelijke 

oplossing eerst met hun eventuele adviseurs te bespreken, voordat zij de 

slotovereenkomst of afsprakenlijst ondertekenen. 

c. Als betrokkenen het niet eens worden spreken zij tijdens de gezamenlijke (slot) 

bijeenkomst bij voorkeur schriftelijk met elkaar af of en op welke wijze het verloop en 

het resultaat van de Mediation extern bekend worden gemaakt en in hoeverre de 

algehele geheimhoudingsplicht in stand blijft. Zonder zo’n schriftelijke vastlegging is 

alles wat in de Mediation is besproken vertrouwelijk, met uitzondering van feiten en 

gegevens die ook zonder Mediation bekend waren. 

 

10. Persoonsgegevens 

In het kader van de mediation is het noodzakelijk dat Mediation Friesland persoonsgegevens 

verwerkt die relevant zijn voor de in punt 1 genoemde kwestie, door deze op te nemen in het 

dossier. Het kan daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens van partijen. 

Door ondertekening van deze overeenkomst geven partijen uitdrukkelijk toestemming aan 

Mediation Friesland om hun persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming is noodzakelijk 

om de mediation te kunnen starten. De gegevens zullen uitsluitend voor de mediation en het 

scheidingsproces worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt of gebruikt worden voor 

andere doeleinden dan de mediation/ afwikkeling van de scheiding. 

 

11. Geschillen  

Als er over de uitvoering van deze overeenkomst een geschil ontstaat, zullen partijen proberen dat 

geschil met behulp van Mediation op te lossen. 

 

Aanvangsdatum van de Mediation is ……………………………….   

 

Aldus overeengekomen in drievoud opgemaakt ondertekend  

Op ……………………………….  (datum) te ……………………………….  (plaats)  

 

 

Mediator: E.M. van Gestel – Walinga 

 

 

 

…………………………………………………     

 

 

 

Handtekening Partij A: ……..………………………… 

 

 

 

…………………………………………………               

 

 

 

Handtekening Partij B: ……..………………………… 

 

 

 

…………………………………………………     
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