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Mediationovereenkomst©-FM2019 
 
 
De ADR Full Certified Mediator, Negotiator & Conflictcoach, B. Keijzer , kantoorhoudende te 
Heerenveen, bereikbaar via b.keijzer@fideliz.nl en 0513- 724405 en Partijen: 
 
 
Naam     :        
Adres     :        
Postcode en woonplaats :       
Telefoonnummer  :        
E-mail    :       
Geboortedatum  :        
Geboorteplaats  :       
BS nummer    :       
 
hierna te noemen "de man" 
 
en  
 
Naam     :       
Adres     :        
Postcode en woonplaats :       
Telefoonnummer  :       
E-mail    :       
Geboortedatum  :        
Geboorteplaats  :       
BS nummer    :       
 
hierna te noemen "de vrouw" 
  
hierna ook gezamenlijk: “Partijen”, 
 
 
KOMEN HIERBIJ OVEREEN: 
 
1 -  Globale omschrijving van de Kwestie 
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2 -  Mediation 
 
2.1  Partijen en de ADR Full Certified Mediator, Negotiator & Conflictcoach, zullen zich 

inspannen om de in punt 1 genoemde Kwestie tussen de Partijen op te lossen door 
mediation conform het Mediation Reglement (hierna te noemen het “Reglement”) zoals 
dat luidt op de datum van deze overeenkomst. Het Reglement (welke jullie via de mail 
hebben ontvangen) maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. Partijen verklaren 
hierbij dat zij een exemplaar hiervan en van de Gedragsregels voor de ADR Full Certified 
Mediator, Negotiator & Conflictcoach hebben ontvangen. 

 
2.2 Partijen verstrekken en de ADR Full Certified Mediator, Negotiator & Conflictcoach 

accepteert de opdracht om het communicatie- en onderhandelingsproces te begeleiden, 
een en ander in de zin van het Reglement. 

 
2.3 De privacyverklaring is op al onze voorwaarden van toepassing en kunt u downloaden op 

onze website: http://fideliz.nl/privacy-policy/  
 
2.2.1 Meer specifiek omvat de taak van de ADR Full Certified Mediator, Negotiator & 
 Conflictcoach: 

o Het begeleiden van de gesprekken en helpen bevorderen van de onderlinge communicatie; 
o Het bevorderen dat Partijen over voldoende informatie beschikken om gelijkwaardig te 

kunnen onderhandelen; 
o Het verstrekken van informatie over het van toepassing zijnde recht; 
o Het deugdelijk vastleggen van de door Partijen gevonden oplossingen. 

 
2.3 De ADR Full Certified Mediator, Negotiator & Conflictcoach is verantwoordelijk voor de 

begeleiding van het proces. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de 
gevonden oplossing.  

 
2.4 Partijen en de ADR Full Certified Mediator, Negotiator & Conflictcoach verbinden zich 

jegens elkaar tot al hetgeen waartoe zij ingevolge het Reglement gehouden zijn. 
 
2.5 De mediation vangt aan op …………………... Vanaf dat moment zijn de bepalingen van het 

Reglement volledig van toepassing. 
 
2.6 Rol Partijen 

De verplichting om zich in te spannen om een oplossing te bereiken, betekent voor 
Partijen onder meer dat zij: 
Bereid zijn naar elkaars zienswijzen te luisteren; 
Bereid zijn te zoeken naar oplossingen in wederzijds belang; 
Zich met respect tegenover elkaar gedragen; 
Zich jegens de ADR Full Certified Mediator, Negotiator & Conflictcoach en jegens elkaar 
onthouden van acties of gedragingen die de mediation in ernstige mate bemoeilijken of 
belemmeren.  
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3 -  Vrijwilligheid 
 
3.1 De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der Partijen en de ADR 

Full Certified Mediator, Negotiator & Conflictcoach vrij om de mediation op elk gewenst 
moment te beëindigen, zonder gebonden te zijn aan de in de mediation ingenomen 
standpunten en gedane voorstellen. Beëindiging geschiedt uitsluitend door een schrijven 
gericht aan de ADR Full Certified Mediator, Negotiator & Conflictcoach en de andere 
partij(en), en geschiedt dus op de wijze omschreven in artikel 8 van het Reglement (met  

 een overeenkomst of een schriftelijke verklaring). Dit schrijven kan worden toegelicht 
tijdens een gezamenlijke (slot)bijeenkomst met de ADR Full Certified Mediator, Negotiator 
& Conflictcoach; Partijen verklaren zich bereid tot een dergelijke gezamenlijke 
(slot)bijeenkomst.  

 
3.2 Het beëindigen van de mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van 

Partijen zoals omschreven in de artikelen 4 en 6 onverlet. 
 
 
4 -  Geheimhouding 
 
4.1 De ADR Full Certified Mediator, Negotiator & Conflictcoach en Partijen en hun eventuele 

vertegenwoordigers en vertrouwenspersonen verplichten zich zonder enig voorbehoud 
tot de geheimhouding zoals omschreven in artikel 7 en 10 van het Reglement. Zo 
verbinden zij zich onder meer, maar niet uitsluitend 

 om aan derden – onder wie begrepen rechters of arbiters – geen mededelingen te doen 
over het verloop van de mediationprocedure, de daarbij door Partijen ingenomen 
standpunten, gedane voorstellen en de daarbij mondeling of schriftelijk, direct of indirect, 
door hen verstrekte informatie; 

 om geen stukken aan derden – onder wie begrepen rechters of arbiters – bekend te 
maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren of zich daarop anderszins te beroepen, 
indien deze stukken door een bij de mediation betrokken Partij bekend zijn gemaakt, 
getoond of geparafraseerd. Deze verplichting geldt niet indien en voor zover de 
desbetreffende Partij onafhankelijk van de mediation al zelf over deze stukken beschikte 
of daarover had kunnen beschikken. 
 

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. De ADR Full Certified Mediator, 
Negotiator & Conflictcoach en 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 Natuurlijke personen zijn zelf aanwezig bij de bijeenkomsten. Rechtspersonen worden 

vertegenwoordigd conform punt 5.2. De persoon die deze overeenkomst tekent zal bij de 
bijeenkomsten aanwezig zijn.  

 
5.2 Partijen staan ervoor in dat bij vertegenwoordiging van rechtspersonen: 

 de vertegenwoordiger bevoegd is om de nodige afspraken te maken en om 
rechtshandelingen te verrichten die in het kader van de mediation noodzakelijk zijn,  
waaronder het aangaan van deze overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1 en, aan het einde 
van de mediation, de vaststellingsovereenkomst; 

 de vertegenwoordiger zich zal houden aan de overeengekomen en in het Reglement 
genoemde geheimhouding; 

 de vertegenwoordiger bij alle bijeenkomsten aanwezig zal zijn.  
 

5.3 Vertegenwoordigers zullen op verzoek van de ADR Full Certified Mediator, Negotiator & 
Conflictcoach een schriftelijke volmacht tonen waaruit hun 
vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. 

 
 
6 -  Honorarium en kosten 
 
6.1  Het honorarium voor de werkzaamheden van de ADR Full Certified Mediator, Negotiator & 

Conflictcoach € 130,- per uur (excl. Btw). De kosten worden als volgt voldaan:  
 Partij A: ……… %   Partij B: ………..% 
 
 Onder het tarief vallen de volgende activiteiten van de ADR Full Certified Mediator, 

Negotiator & Conflictcoach:  
- mediation bijeenkomsten; 
- opstellen van (concept)overeenkomsten en/of echtscheidingsconvenant; 
- uitwerken gemaakte afspraken; 
- correspondentie; 
- telefonisch onderhoud met partijen en derden; 
- alle overige voorkomende werkzaamheden ter voorbereiding op en voortvloeiende uit 

de mediation bijeenkomsten. 
De volgende kosten worden separaat in rekening gebracht:  
- alimentatieberekeningen (k.a. € 99,- en p.a. € 99,-. k.a. + p.a. € 150,- excl. Btw); 
- opvragen uittreksels bij gemeente;  
- indienen verzoekschrift (€ 250,- excl. Btw); 
- griffierecht (€ 297,- onbelast).  
 

6.2 Bij aanvang van de mediation dient een voorschot te zijn betaald van € 650,- (excl. Btw). 
Dit dekt de kosten voor de eerste 5 uren die aan uw zaak worden besteed. Alle uren 
worden bijgehouden in het dossier en u kunt op elk gewenst ogenblik een kopie opvragen. 
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6.4 Indien de 5 uren zijn verstreken, ontvangt u een nieuwe factuur waarin wederom een 
voorschot van 5 uren wordt gevraagd. Indien aan het eind van het traject uren overblijven 
die u niet heeft gebruikt, dan worden deze uren verrekend en ontvangt u het resterende 
bedrag retour. De factuur ontvangt u uitsluitend via de mail en dient  binnen de gestelde 
termijn en/of vóór de eerstvolgende afspraak voldaan te zijn. Indien de factuur niet voor 
die datum is voldaan, kan de geplande afspraak niet plaatsvinden.  

 
 
7 -  Vastlegging van het resultaat van de Mediation en tussentijdse afspraken, alsmede 

het beëindigingsdocument 
 
7.1 Als Partijen volledige overeenstemming bereiken, wordt die vastgelegd in een 

vaststellingsovereenkomst of afsprakenlijst en door Partijen ondertekend. 
 
7.2 Gedurende de loop van de mediation tussen Partijen gemaakte afspraken binden hen 

alleen voor zover deze schriftelijk tussen hen zijn vastgelegd, door hen zijn ondertekend  
en daarin uitdrukkelijk is opgenomen dat de afspraken blijven bestaan ook indien de 
mediation verder niet tot overeenstemming leidt. 
 

7.3 Als Partijen het niet (geheel) eens worden, stellen Partijen met de ADR Full Certified 
Mediator, Negotiator & Conflictcoach tijdens een gezamenlijke slotbijeenkomst een 
beëindigingsdocument op. Dit omvat: 

 de tot dusver geïdentificeerde belangen (gemeenschappelijke, verenigbare en strijdige) 
van elk der Partijen; 

 een omschrijving van de uitgangspunten waar Partijen het over eens zijn; 
 een omschrijving van wat Partijen nog verdeeld houdt; 
 de wijze waarop het verloop van de mediation bekend wordt gemaakt; 
 één en ander voor zover Partijen bereid zijn deze op te nemen in het 

beëindigingsdocument. 
 Alleen een door Partijen ondertekend beëindigingsdocument bindt Partijen. 

 
7.4 Partijen hebben recht op bedenktijd en worden door de ADR Full Certified Mediator, 

Negotiator & Conflictcoach in de gelegenheid gesteld om eerst hun eventuele adviseurs te 
raadplegen, voordat zij de vaststellingsovereenkomst, een tussentijdse of 
deelovereenkomst, een afsprakenlijst of het beëindigingsdocument ondertekenen. 

 
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend op ……………………. te 
Heerenveen 
 
 
 
                                           
Bernadette Keijzer, 
ADR register Familie Mediator, 

Conflictcoach & Onderhandelaar 

 
 
                                               

 
 
                                                 
 

   
    


