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MEDIATIONOVEREENKOMST 
 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
 
De mediator, _______________ 
 
 
en 
 
 
Partij A: de heer/mevrouw/de besloten vennootschap ________________, wonende te  
/ gevestigd en kantoorhoudende te ______________, [i.g.v. rechtspersoon toevoegen: hier 
vertegenwoordigd door: de heer/mevrouw ______________ (in zijn/haar hoedanigheid van 
______________ )], [zonodig toevoegen: bijgestaan door ___________], 
 
 
en 
 
 
Partij B: de heer/mevrouw/de besloten vennootschap ________________, wonende te  
/ gevestigd en kantoorhoudende te ______________, [i.g.v. rechtspersoon toevoegen: hier 
vertegenwoordigd door: de heer/mevrouw ______________ (in zijn/haar hoedanigheid van 
______________ )], [zonodig toevoegen: bijgestaan door ___________]. 
 
 
 
KOMEN HIERBIJ OVEREEN: 
 
 
Artikel 1 – Mediation 
 
1.1 Partijen en de mediator zullen zich inspannen om het tussen partijen gerezen geschil 

(zoals omschreven in artikel 4) door mediation op te lossen. 
1.2 Op de mediation is het NAI Mediationreglement (hierna te noemen het reglement) 

van toepassing zoals dat luidt op de datum van de ontvangst van de mediation 
aanvraag door het NAI secretariaat; het maakt deel uit van deze overeenkomst. 
Partijen verklaren hierbij dat zij het reglement hebben ontvangen en dat zij dat zullen 
naleven, voorzover het niet afwijkt van deze overeenkomst. 

1.3 De mediator is wel/niet ingeschreven in het Mediatorsfederatie Nederland (MfN) 
Register. 

1.4 Deze mediation wordt geacht te zijn aangevangen op _____________. De mediation 
kan niet aanvangen als de NAI administratiekosten en het depot voor het honorarium 
en de kosten van de mediator niet door het secretariaat zijn ontvangen. 
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Artikel 2 – Rol van de mediator 
 
2.1 De mediator zal met partijen onderzoeken of een gezamenlijke oplossing van het 

geschil mogelijk is. De taak van de mediator omvat o.m.: 
• het begeleiden van de gesprekken en het helpen bevorderen van de onderlinge 

communicatie; 
• het bevorderen dat betrokkenen over voldoende informatie beschikken om 

gelijkwaardig te kunnen onderhandelen; 
• het zorgen voor een deugdelijke vastlegging van gevonden oplossingen. 

2.2 De mediator is verantwoordelijk voor het proces en de voortgang daarin; niet voor de 
inhoud van de gevonden oplossing. De mediator zal partijen – waar nodig – wijzen 
op de wenselijkheid om zich door een externe deskundige te laten adviseren. 

 
 
Artikel 3 – Rol van partijen 
 
De verplichting om zich in te spannen om een oplossing te bereiken betekent voor partijen 
o.m. dat zij: 

• bereid zijn naar elkaars zienswijzen te luisteren; 
• bereid zijn te zoeken naar oplossingen in wederzijds belang; 
• juiste en volledige informatie verschaffen; 
• zich met respect tegenover elkaar gedragen; 
• zich onthouden van acties of gedragingen die mediation in ernstige mate 

bemoeilijken of belemmeren. 
 
 
Artikel 4 – Globale omschrijving van het geschil 
 
Onderwerp van het geschil is: __________________________________________________ 
 
 
Artikel 5 – Vrijwilligheid 
 
5.1 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, zonder 
gebonden te zijn aan in de mediation ingenomen standpunten en gedane voorstellen. 

5.2 De mediation eindigt op één van de in artikel 7(1) van het reglement genoemde 
wijzen. 

 
 
Artikel 6 – Geheimhouding 
 
6.1 De mediator en de partijen verplichten zich zonder enig voorbehoud tot de 

geheimhouding, zoals omschreven in artikel 10 van het reglement. 
6.2 Deze overeenkomst geldt in samenhang met het reglement als een 

bewijsovereenkomst in de zin van de wet (art. 7:900 BW jo.art. 153 Rv.). 
 
 
Artikel 7 – Vertegenwoordiging 
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7.1 Natuurlijke personen zullen zelf aanwezig zijn bij de mediationbijeenkomsten. 
Rechtspersonen laten zich vertegenwoordigen. 

7.2 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 einde van de 
mediation, de vaststellingsovereenkomst); 

• de vertegenwoordiger zich zal houden aan de geheimhoudingsplicht; 
• de vertegenwoordiger bij alle bijeenkomsten aanwezig zal zijn. 

7.3 Vertegenwoordigers zullen op verzoek van de mediator een schriftelijke volmacht 
tonen waaruit deze vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. 

 
 
Artikel 8 – Honorarium en kosten 
 
8.1 De kosten en het honorarium van de mediator worden aan het einde van de mediation 

vastgesteld door het NAI secretariaat en zoveel mogelijk met het gestelde depot 
verrekend, ongeacht het bepaalde in artikel 8(2) van deze overeenkomst.  

8.2 Partijen dragen honorarium en kosten in de volgende verhouding: 
Partij A ___________:__% 
Partij B ___________:__% 

8.3 Elke partij draagt daarnaast haar eigen kosten, ook indien de mediation voortijdig 
eindigt. 

 
 
Artikel 9 – Afspraken en vaststellingsovereenkomst 
 
9.1 Als partijen volledige overeenstemming bereiken, wordt die vastgelegd in een 

vaststellingsovereenkomst en door alle partijen ondertekend. 
9.2 Tussentijdse afspraken en deelafspraken gemaakt in de loop van de mediation gelden 

alleen wanneer deze schriftelijk zijn vastgesteld en ondertekend. Tenzij anders 
schriftelijk overeengekomen, zijn partijen, als de mediation niet leidt tot volledige 
overeenstemming, niet gebonden aan die tussentijdse afspraken en deelafspraken. 

 
Aldus overeengekomen en in _____voud opgemaakt en ondertekend te _______________ op 
______________ 
 
 
De mediator: 
 
 
 
_______________ 
 
Partij A: 
 
 
 
_______________    _______________ 
[ -naam Partij A - ] 
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Partij B: 
 
 
 
_______________    _______________ 
[ -naam Partij B - ] 
 


