VOORBEELD OPBOUW VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
Partijen:
A:
en
B:
In aanmerking nemende dat:
dat tussen partijen een geschil is gerezen omtrent .......(zie artikel 1);
dat partijen hebben besloten door middel van mediation het geschil op te
lossen, waartoe partijen op ........(datum ondertekening med ovk) een
mediationovereenkomst hebben gesloten en ondertekend;
dat in het kader van de mediation op ..........(data
mediationbijeenkomsten) gesprekken hebben plaatsgevonden
onder leiding van NMI mediator .............
dat partijen de mediation met positief resultaat hebben afgesloten, en het
resultaat van hun gesprekken in deze vaststellingsovereenkomst wensen
vast te leggen.
Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1. Het geschil
Het geschil dat onderwerp vormt van de mediation betreft
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Artikel 2. Mediation overeenkomst
1. De mediationovereenkomst tussen partijen gedateerd op
........(datum ondertekening mediation), maakt een
onverbrekelijk onderdeel van deze vaststellingsovereenkomst uit.
2. Partijen verklaren vóór de aanvang van de mediation te hebben
ontvangen en kennis genomen van het NMI Mediation Reglement 2001
van de Stichting Nederlandse Mediation Instituut, dat op de mediation van
toepassing is en eveneens een onverbrekelijk deel van deze

overeenkomst uitmaakt.
3. Indien na de totstandkoming van deze vaststellingsovereenkomst
wederom tussen partijen een geschil ontstaat, verband houdende met of
voortvloeiende uit het geschil als bedoeld in art. 1 of deze
vaststellingsovereenkomst, zullen partijen wederom trachten het (nieuwe)
geschil met behulp van mediation op te lossen.
Artikel 3. Deelname aan mediation
1. ………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………….
3. Als NMI – mediator trad op
……………………………………………………………...…………
Artikel 4. Vaststellingsovereenkomst
1. Op deze vaststellingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen verklaren zich bevoegd om deze vaststellingsovereenkomst aan
te gaan.
3.Partijen verklaren voorts van tevoren kennisgenomen te hebben van de
mogelijkheid om zich desgewenst voorafgaand aan de ondertekening van
deze vaststellingsovereenkomst (nader) te laten adviseren door juridische
deskundigen.

Artikel 5. Geheimhouding
1. Partijen zullen van het verloop van de mediation procedure, de daarbij
door partijen ingenomen standpunten, gedane voorstellen, en de daarbij
mondeling of schriftelijk, direct of indirect, door hen verstrekte informatie
geen mededeling doen aan derden.
2. Partijen verplichten zich om geen stukken, die in het kader van de
mediation zijn gewisseld, aan derden bekend te maken, te citeren, aan te
halen, kort weer te geven of zich anderszins daarop te beroepen. Deze
verplichting geldt niet indien en voorzover de betreffende partij
onafhankelijk van de mediation reeds zelf over deze stukken beschikte of
had kunnen beschikken. Onder bedoelde stukken worden verstaan:
door partijen of de mediator in het kader van de mediation opgestelde
notities, mails, verslagen, verklaringen, concept overeenkomsten.
3. Bij een (hernieuwd) geschil waarbij een mediator wordt ingeschakeld
mag de vaststellingsovereenkomst door ieder van de partijen worden
overlegd aan de mediator, wiens bemiddeling bij het geschil wordt inge
roepen. Indien het geschil verband houdt of voortvloeit uit het geschil als
bedoeld in artikel 1 van deze vaststellingsovereenkomst geldt de in lid 1
en 2 geregelde geheimhoudingsplicht van partijen niet tegenover de
mediator.
4. Partijen verplichten zich nimmer de mediator als getuige of anderszins
te horen of te doen horen over feiten, stukken, voorstellen, verklaringen
e.d. – alles in de ruimste zin des woord – die tijdens de mediation aan de
orde zijn geweest.
Artikel 6. Resultaat van de mediation
Partijen verklaren met betrekking tot het resultaat het volgende te zijn
overeengekomen;

Aldus overeengekomen te ...............op ...........................en in
............voud opgemaakt.

