
 1 

 

 
 
 

MEDIATIONOVEREENKOMST 
 

De ondergetekenden: 
 

  Bewust Scheiden/ Samen naar Alleen, onderdeel van BasculeGroep, gevestigd te Veghel, 
vertegenwoordigd door__________________, hierna: de mediator;        

 
       ____________________ (naam), geboortedatum: ____________________________________, 

wonende te (adres) ______________________________in (plaats)_______________________, 
hierna: partij-1; 

 
       ____________________ (naam), geboortedatum: ____________________________________, 

wonende te (adres) ____________________________ in (plaats)_________________________, 
hierna: partij-2; 

 
  (partij-1 en partij-2 samen ook te noemen: de partners) 
 
  Nemen in aanmerking: 

Dat de partners zich tot de mediator – echtscheidingsbemiddelaar hebben gewend, met het verzoek 
hen bij te staan en te informeren in verband met de tussen hen gerezen huwelijks-
/samenlevingsproblemen. 
 
Zij kiezen ervoor te trachten die problemen op te lossen via (echt)scheidingsbemiddeling/mediation. 
 

  Komen het volgende overeen: 
 
1.  Mediation 
1.1  De partijen verstrekken en de MfN-geregistreerde mediator accepteert de opdracht om het 

communicatie- en onderhandelingsproces te begeleiden een en ander in de zin van het het reglement 
van de Mediatorfederatie Nederland (verder te noemen: het reglement). 

 
1.2  Partijen zullen zich er samen met de mediator – echtscheidingsbemiddelaar  voor inspannen en al het 

mogelijke doen, ieder vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid, om met behulp van mediation tot een 
rechtvaardige regeling te komen van de (echt)scheiding van de partners en de gevolgen daarvan. 

 
1.3  De partijen en de mediator houden zich aan de inhoud van het reglement van de Stichting Nederlands 

Mediation Instituut, zoals dat geldt op de datum van ondertekening van deze overeenkomst (verder te 
noemen: het reglement). Een exemplaar van het MfN Reglement en de gedragsregels hebben partijen 
bij deze overeenkomst ontvangen. 

 
1.4  De mediator – echtscheidingsbemiddelaar behartigt de belangen van de partners tesamen en niet de 

belangen van één van hen.  
 
1.5  De mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces. De partijen zijn zelf 

verantwoordelijk voor de inhoud van de gevonden oplossing. 
 
1.6  De mediation vangt aan op _______________. Vanaf dat moment zijn de bepalingen van het 

reglement volledig van toepassing. 
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1.7  Ten behoeve van het openen van vergrendelde documenten toegezonden door BasculeGroep in deze 
mediation, is het wachtwoord …………. 

 
2. Vrijwilligheid 
2.1 De mediation is vrijwillig. De partners en de mediator zijn vrij om de mediation op elk moment te  

beëindigen.  
 
3.  Geheimhouding 
3.1  De partners en de mediator verplichten zich tot geheimhouding conform het reglement.  
 
3.2  In verband met deze geheimhoudingsverplichting, is deze overeenkomst ook een bewijsovereenkomst 

bedoeld in artikel 7:900 lid 3 BW/art 153 Rv. 
 
3.3  Als de mediator zelf derden bij de mediation betrekt, zorgt hij er voor dat die zich schriftelijk 

verplichten tot geheimhouding conform het reglement. 
 
4.  Bijzondere verplichtingen van de partners 
4.1  Naast de verplichtingen genoemd in het reglement, verplichten de partners zich tegenover de 

mediator en elkaar te onthouden van handelingen die de mediation bemoeilijken of belemmeren. 
 
4.2  De partners verbinden zich ertoe: 

- Naar elkaar te luisteren 
- Te zoeken naar oplossingen in wederzijds belang 
- Juiste en volledige informatie te verschaffen 
- Elkaar met respect te bejegenen 

 
5.  Aanwezigheid van vertegenwoordiging/advies van derden 
5.1  In de mediationprocedure worden partijen niet  vertegenwoordigd of bijgestaan door derden. 
 
5.2  De mediator - echtscheidingsbemiddelaar kan, met instemming en voorrekening van de partners, 

deskundigen inschakelen zoals een accountant, fiscalist, notaris en advocaat. De verkregen 
(schriftelijke) adviezen van deze deskundigen stelt de mediator – echtscheidingsbemiddelaar ter 
beschikking aan de partners. 

 
6.  Honorarium, kosten en BTW 
6.1  Het uurtarief van de mediator bedraagt € …………. te vermeerderen met 21%  BTW (€ ………. incl. BTW). 

De werkzaamheden van de mediator kunnen onder meer bestaan uit het voeren van (intake) 
mediation gesprekken, verslaglegging, telefonisch contact, correspondentie en e-mail contacten met 
de deelnemers en met eventuele derde(n), het doornemen en opstellen van 
concepten/overeenkomsten/stukken enzovoorts. 

   
6.2  De kosten van eventuele derde(n) worden afzonderlijk in rekening gebracht. 
 
6.3  Omcirkelen als één van de bepalingen (A, of B, of C) van toepassing is: 

A. Partijen zijn, ongeacht het verloop en het resultaat van de mediation, gehouden tot betaling van het 
honorarium, kosten en BTW. De factuur á 100% wordt verzonden per e-mail aan betrokken 
deelnemers en deze worden door partijen als volgt gedragen: partij-1 ……..% en partij-2 ……..%.  

 
  B. Partijen zijn, ongeacht het verloop en het resultaat van de mediation, gehouden tot betaling van de 

pakketprijs á € ________,-, inclusief BTW en deze worden door partijen als volgt gedragen: partij-1 
50% en partij-2 50%. Deze kosten worden door partijen voldaan door middel van een aanbetaling van 
50% bij aanvang van de mediation en een betaling van het resterende bedrag bij afronding van de 
mediation.  
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  C. In geval één of beide partijen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, komt het 
gestelde onder 6.3A en/of 6.3B te vervallen en is er sprake van betaling van een eenmalige, door de 
Raad voor Rechtsbijstand toegewezen, eigen bijdrage. 

 
6.4  Indien gekozen wordt voor een pakketprijs: bij afwijking van de vaste prijs vindt vooraf afstemming 

plaats. Het werk wordt niet doorgezet bij meerwerk als daarover geen overeenstemming is zonder 
recht van restitutie van de prijsafspraken. 

 
6.5  Partijen dragen verder ieder de eigen kosten. 
 
7.  (Echt)scheidingsconvenant; tussentijdse afspraken 
7.1  Als de mediation leidt tot een oplossing, wordt die vastgelegd in een definitieve schriftelijk 

(echt)scheidingsconvenant, op te stellen door de mediator.  
 
7.2  Tijdens de mediation tussen partijen gemaakte mondelinge afspraken zijn alleen bindend als partijen 

die afspraken tijdens de mediation schriftelijk vastleggen en ondertekenen.  
   

Partijen kunnen daarbij steeds bepalen dat die afspraken hen niet binden indien en zodra de 
mediation wordt beëindigd zonder definitieve schriftelijke (echt)scheidingsconvenant. 
 

8.  Geschillen 
  In geval van een geschil dat in de mediation ontstaat of voortvloeit uit een (echt)scheidingsconvenant 

of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten dat op te lossen door 
mediation conform het Reglement, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Als het 
onmogelijk is dat geschil op te lossen door mediation, dan zal dat worden beslecht door de bevoegde 
rechter. 

 
9.   Persoonsgegevens 
  In het kader van de mediation is het noodzakelijk dat de mediator 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 de mediator om hun 
persoonsgegevens te verwerken conform de privacyverklaring van de mediator (bijlage bij deze 
overeenkomst). Deze toestemming is noodzakelijk om de mediation te kunnen starten. 

 
10.  Aansprakelijkheid van de mediator 

De aansprakelijkheid van de mediator is beperkt conform de algemene voorwaarden van 
BasculeGroep BV. 

 
11. Algemene Voorwaarden 
  Op de werkzaamheden van de mediator zijn de algemene voorwaarden van BasculeGroep BV van 

toepassing, die eerder aan partijen zijn verstrekt en waarmee zij zich hierbij akkoord verklaren. 
 

 
Aldus overeengekomen te _______________ op______________________________, in drie-voud: 
 
 
De mediator:   partij-1:    partij-2:  
 
 
_____________   _____________   _____________ 
  


