
 

Mediationovereenkomst …………………..en…………………….. FABERMEDIATION 

 
MEDIATIONOVEREENKOMST 

 
De ondergetekenden: 
 
M.H. Faber, MfN Register Mediator 
 
En Partijen  
 
De Heer/en/of Mevrouw  
 
De heer/en/of Mevrouw  
 
 
Komen hierbij overeen: 
 
 
De Mediation 

• Partijen en Mediator verplichten elkaar om zich in te spannen om zich in te zetten in de 
Mediation, zodat deze leidt tot overeenstemming tussen de partijen 

• De Mediator is neutraal en is onafhankelijk. 

• De Mediator oordeelt niet en neemt geen inhoudelijke beslissingen. 

• De Mediator zorgt er voor dat Partijen op gelijkwaardige wijze aan bod komen. 

• Partijen zijn verplicht om af te zien van acties of gedragingen die de Mediation belemmeren. 

• Partijen respecteren elkaar en elkaars standpunten en belangen. 

• Partijen zijn bereid om te zoeken naar compromissen.  

• De Mediator staat ingeschreven als Register Mediator in het MfN-Register van Mediators.  

• De Mediator is gehouden aan de gedragsregels van de MfN-Mediator.  

• Op deze Mediation is het MfN-Mediation Reglement van toepassing. 
 

 
Aanleiding mediation 
De Mediation gaat over de wens van partijen om in goed overleg ……………………………………. 
(nader te omschrijven in het intakegesprek) 
 
Vrijwilligheid 
Partijen en Mediator nemen vrijwillig deel aan deze Mediation.  
 
Zorgvuldig omgaan met informatie en geheimhouding 

• Alle informatie die partijen bespreken tijdens de Mediation is vertrouwelijk. 

• Partijen en Mediator zijn geheimhouding verplicht over de inhoud van de Mediation. 

• Partijen en Mediator zijn verplicht om met elkaar af te spreken hoe zij derden over de 
overeenkomst die zij sluiten op de hoogte brengen. 

 
Deelnemers aan de Mediation 

• De deelnemers aan de Mediation zijn bevoegd om afspraken te maken, ook namens 
personen die niet aanwezig zijn tijdens de Mediation en die tot de deelnemende Partij 
behoren. 

• Partijen kunnen zich laten bijstaan door hulppersonen, met toestemming van de andere 
partij. 
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Kosten begeleiding bij scheiding 
De Mediation omvat begeleiding bij de scheiding van partijen, en bestaat uit de volgende diensten: 
 

O Begeleiding van het overleg tussen partijen: helpen bij ideevorming, besluitvorming en 
samen besluiten nemen. 

O Coördinatie van de zakelijke afwikkeling van de scheiding, en zo nodig inschakelen van 
externe deskundigen hierbij 

O Begeleiding bij het tot stand komen van het ouderschapsplan 

O Voeren van minimaal één kindgesprek met elk kind apart 

O Vastleggen van de besluiten in het ouderschapsplan en het (echt)scheidingsconvenant 

O Coördinatie van de juridische afwikkeling van de scheiding, exclusief indienen verzoekschrift, 
kosten voor uittreksels uit Basisregistratie Personen en griffiekosten bij  de rechtbank 

 (nader te omschrijven in het intakegesprek) 
 
Kosten voor deze dienstverlening bedragen €………..,- , exclusief 21% BTW (afhankelijk van de 
diensten die afgenomen gaan worden) 

 
Schriftelijke overeenkomst aan het einde van de Mediation 

• Aan het eind van de Mediation maken Partijen afspraken die worden opgetekend door de 
Mediator in twee schriftelijke vaststellingovereenkomsten: het (echt)scheidingsconvenant en 
het ouderschapsplan. 

• Uitsluitend afspraken die in deze vaststellingsovereenkomsten gemaakt zijn, zijn bindend. 

• De Mediation eindigt ofwel met ondertekening van de vaststellingsovereenkomsten, ofwel 
voortijdig zonder overeenkomst. 
 

MfN-reglementen en Gedragsregels MfN-Mediator 

• Deze Mediationovereenkomst vat de regels samen zoals in het MfN-Mediation Reglement en 
de Gedragsregels voor de MfN-Mediator gesteld. De tekst van het MfN reglement is bindend. 

• De Partijen zijn gewezen op de volledige tekst van het MfN-reglement en de Gedragsregels 
voor de MfN-Mediator  voorafgaande aan de Mediation door de Mediator.  

• Zij hebben deze reglementen ontvangen van de mediator. 
 

Persoonsgegevens 

In het kader van de mediation is het noodzakelijk dat de Mediator persoonsgegevens verwerkt die 
relevant zijn voor de kwestie die aanleiding is voor deze Mediation, 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. 
 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend  te ……….  op   ……………… 
 
 
De Mediator:                 
M.H. Faber 
 
Mevrouw/De Heer      
 
Mevrouw/De Heer  


