Mediationovereenkomst
onder het ACB – Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven Mediationreglement

De ondergetekenden:
Mediator(s), benoemd door ACB - Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (hierna ‘ACB),
(Correspondentieadres Singel 540 - 1107 AZ Amsterdam) om in onderstaand geschil als mediator(s)
op te treden (hierna: mediator(s));
en partijen:
A:
Adresgegevens:
(hierna: partij A)
(Indien van toepassing:) Partij A wordt vertegenwoordigd door:

Adresgegevens:

en:
B:
Adresgegevens:
(hierna: partij B)
(Indien van toepassing:) Partij B wordt vertegenwoordigd door:

Adresgegevens:

In het geval een van beide of beide partijen bij de mediation blijkens het bovenstaande
vertegenwoordigd worden door een vertegenwoordiger staan die vertegenwoordiger en de
betreffende partij ervoor in dat die vertegenwoordiger rechtsgeldig bevoegd is om de
betreffende partij in de mediation te vertegenwoordigen en namens de betreffende partij alle
echtshandelingen te verrichten die hij in het kader van de mediation zal verrichten, het
aangaan van een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 9.1 daaronder begrepen.
Voorts verplicht de vertegenwoordiger zich voor zichzelf dat hij zich zal houden aan de in
artikel 4 genoemde geheimhouding en aan de geheimhoudings- en andere verplichtingen die
gelden voor een partij vertegenwoordiger ingevolge het ACB – ADR Centrum voor het
Bedrijfsleven Mediationreglement (hierna: het Reglement).
Indien de mediator(s) of de andere partij daarom verzoeken zal de vertegenwoordiger een
schriftelijke volmacht tonen en in kopie verstrekken waaruit de bevoegdheid van de
vertegenwoordiger blijkt.
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En indien van toepassing hun adviseurs:
van partij A:

van partij B:

die ieder voor zich verklaren dat zij zich zullen houden aan de voor hen geldende bepalingen in
deze overeenkomst en het Reglement, waaronder de plicht tot geheimhouding; in verband
waarmee zij deze overeenkomst mede ondertekenen.
Komen hierbij het navolgende overeen:
1.

Mediation
Partijen komen overeen te trachten het hierna omschreven geschil op te lossen door mediation,
geleid door de mediator(s). Zij geven opdracht tot het leiden van de mediation door de
mediator(s). De mediator(s) aanvaard(en) deze opdracht.
De mediator(s) neemt (nemen) een neutrale positie tussen partijen in en is (zijn) onafhankelijk
van beide partijen. Op de mediation is het Reglement van toepassing. Dit is aan partijen
verstrekt en maakt onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst.
Partijen en de mediator(s) verbinden zich jegens elkaar tot al hetgeen waartoe zij ingevolge
deze overeenkomst en het Reglement gehouden zijn.

2.

Globale omschrijving van het geschil

(hierna: het geschil)
3.

Vrijwilligheid
De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der partijen en de
mediator(s) vrij om de mediation op elk gewenst moment te beëindigen op de wijze bepaald in
het Reglement.

4.

Geheimhouding
4.1.

4.2.

4.3.

De ondergetekenden bevestigen hun plicht tot geheimhouding, omschreven in het
Reglement. Partijen komen overeen geen bewijs te zullen ontlenen aan enig feit,
wetenschap of mededeling die onder de geheimhoudingsplicht valt. Met betrekking tot
de geheimhouding geldt deze overeenkomst tevens als bewijsovereenkomst in de zin
van de Wet (art. 7: 900 lid 3 BW juncto.art. 153Rv).
De in artikel 6 bedoelde personen zullen niet bij de mediation betrokken worden, noch
zal hen de in het volgende lid bedoelde informatie worden verschaft, alvorens zij een
geheimhoudingsverklaring als omschreven in het Reglement hebben getekend en een
kopie daarvan is ontvangen door partijen.
Op eventuele gesprekken of correspondentie voorafgaand aan de mediation waarbij
partijen aan de mediator(s) informatie hebben verschaft omtrent het geschil is de
geheimhouding zoals geregeld in het Reglement alsmede het bepaalde in dit artikel 4
eveneens van toepassing.
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5.

Bijzondere verplichtingen van partijen
5.1.

5.2.
5.3.

6.

Partijen verbinden zich constructief te zullen meewerken aan de mediation. Zij
verklaren
bereid te zijn in het kader van de mediation naar elkaar te luisteren en constructief te
zullen meewerken aan het zoeken van een voor beide partijen aanvaardbare oplossing
van het geschil.
Partijen zullen zich onthouden van acties of gedragingen die de mediation in ernstige
mate zouden bemoeilijken of belemmeren.
Partijen verbinden zich jegens elkaar en de mediator(s) uitsluitend juiste en volledige
informatie te zullen verschaffen in het kader van de mediation.

Derden (indien van toepassing)
De mediator(s) kan (kunnen) zich bij de mediation voor secretariële ondersteuning laten
bijstaan door een daartoe door hem (hen) aan te wijzen persoon. De mediator(s) kan (kunnen)
met toestemming van partijen anderen bij de mediation toelaten of betrekken, hieronder
mede te begrijpen hulppersonen in de zin van het Reglement.

7.

Kosten van de mediation
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

8.

Vaststellingsovereenkomst, tussentijdse afspraken
8.1.
8.2.

9.

De afspraken omtrent de kosten van de mediation zijn vastgelegd in de door partijen
voor akkoord getekende opdrachtbevestiging d.d. _________________________.
Partijen zijn ongeacht het verloop en het resultaat van de mediation, gehouden tot
betaling van het honorarium van de mediator(s) alsmede tot vergoeding van alle
door de mediator(s) of de administratie van ACB gemaakte kosten conform de
opdrachtbevestiging. Voorts komen voor rekening van partijen alle overige directe en
indirecte kosten vallend op de mediation, zoals huur van ruimte, reisuren en
reiskosten, honoraria en kosten van ingevolge artikel 6 bij de mediation betrokken
derden exclusief BTW. Eventuele hiervan afwijkende afspraken dienen schriftelijk te
worden overeengekomen.
Honorarium en kosten bedoeld in artikel 7.2 worden door partijen gedragen in de
volgende verhouding:
Partij A: 50 %
Partij B: 50 %
Partijen dragen ieder voor zich de aan eigen zijden gemaakte kosten.

Een ingevolge de mediation in der minne bereikte oplossing van het geschil tussen
partijen zal worden vastgelegd in een daartoe strekkende, schriftelijke
vaststellingsovereenkomst.
Tijdens de loop van de mediation tussen partijen gemaakte afspraken binden hen
alleen voor zover deze uitdrukkelijk door hen zijn overeengekomen en schriftelijk zijn
vastgelegd. Partijen kunnen in een dergelijke overeenkomst overigens bepalen dat
bedoelde afspraken hen niet binden indien en zodra de mediation wordt beëindigd
zonder vaststellingsovereenkomst als bedoeld in het voorgaande lid. Met betrekking
tot andere afspraken komen partijen nu voor alsdan overeen dat die vrijblijvend zijn,
dan wel onder voorbehoud van vastlegging en ondertekening, waarbij geen
verplichting tot zodanige vastlegging en ondertekening bestaat.

Geschillen
9.1.

In geval van geschillen, voortvloeiend uit de mediation of enige overeenkomst als
bedoeld in artikel 8 of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen
trachten deze in eerste instantie op te lossen middels mediation conform het
Reglement zoals dat luidt op de aanvangsdatum van die mediation.
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9.2.

10.

Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in artikel 9.1 op te lossen
met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht op verzoek van de meest
gerede partij: [maak keuze]
- overeenkomstig het Arbitragereglement van ___________;
of:
- de bevoegde rechter.

Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in ___-voud opgemaakt en ondertekend
te
d.d

De mediator (1)

De mediator (2)

___________________

___________________

___________________

___________________

Partij A

Partij B

___________________

___________________

Vertegenwoordiger Partij A

Vertegenwoordiger Partij B

___________________

___________________

Adviseurs Partij A

Adviseurs Partij B

___________________

___________________

___________________

___________________
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