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Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 Definities 
1.1 Diensten: werkzaamheden die door de opdrachtnemer worden verricht in het kader van mediation, 

begeleiding, advisering of bemiddeling. 
1.2 Opdrachtgever of partijen: de natuurlijke personen en/of rechtspersonen die aan opdrachtnemer of 

opdrachtnemers de opdracht hebben gegeven tot het verrichten van diensten. 
1.3 Opdrachtnemer: de mediator of mediators die al dan niet gezamenlijk de opdracht aannemen. 
1.4 Mediationovereenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op 

grond waarvan de opdrachtnemer diensten verleent, alsmede iedere wijziging, aanvulling of 
(stilzwijgende) verlenging van de overeenkomst. 

1.5 Mediation of bemiddeling: de procedure waarbij opdrachtgevers zich inzetten om onder leiding van de 
mediator hun kwestie op te lossen met toepassing van deze algemene voorwaarden  

1.6 MfN: Mediators Federatie Nederland 
1.7 Vaststellingsovereenkomst: de overeenkomst waarin de tijdens de mediation overeengekomen 

afspraken worden vastgelegd. Deze afspraken zijn voor beide partijen bindend. 
  
Artikel 2  Toepasselijkheid 
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verder (rechts-)handelingen 
van opdrachtnemer met of voor opdrachtgever. 

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 
2.3 Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden is geregeld, dient 

deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
 
Artikel 3  Totstandkoming, aanvang, beëindiging en opzegging 
3.1 De mediationovereenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever het aanbod van 

opdrachtnemer heeft aanvaard. Voorafgaand aan ondertekening van de mediationovereenkomst 
worden deze algemene voorwaarden door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. 

3.2 De mediation vangt aan op de in de mediationovereenkomst aangegeven datum. 
3.3 De mediation eindigt met de ondertekening van de rapportage, het convenant, het ouderschapsplan 

of de vaststellingsovereenkomst, dan wel tussentijds bij schriftelijke mededeling van beëindiging door 
opdrachtgever en/of opdrachtnemer. 

3.4 Bij tussentijdse beëindiging vindt een eindafrekening plaats op basis van de geleverde uren en 
diensten, waarbij de geleverde uren en diensten als volgt worden berekend: alle contacturen (inclusief 
telefonische contacturen) worden tegen het dan geldende uurtarief in rekening gebracht, eventueel 
gemaximeerd tot een afgesproken tarief. 

 
Artikel 4  Uitvoering van diensten 
4.1 Opdrachtnemer zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap verrichten, alsmede volgens de in de algemene voorwaarden opgenomen MfN 
Gedragsregels en het MfN Reglement. 

4.2 Deze dienstverlening leidt tot een inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. 
4.3 Opdrachtnemer verricht geen werkzaamheden die in strijd komen met haar professionaliteit, een 

recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. 
4.4 Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk 

zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de overeenkomst. 

4.5 Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen die het opdrachtnemer onmogelijk maken de 
opdracht naar behoren uit te voeren. 

4.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met 
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan opdrachtgever toerekenbaar is. 

4.7 Alle door opdrachtnemer verkregen informatie over opdrachtgever wordt vertrouwelijk behandeld. 
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4.8 Indien voor een optimaal verloop van de mediation externe expertise noodzakelijk is, zal 
opdrachtnemer opdrachtgever hierover inlichten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het 
inwinnen van dergelijke expertise en de betaling van de facturen, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

4.9 Inschakelen van externe expertise door opdrachtnemer gebeurt alleen in overleg en na toestemming 
van opdrachtgever. Als een derde door opdrachtnemer wordt ingeschakeld, gebeurt dit in naam en 
voor rekening van opdrachtgever en dienen de facturen rechtstreeks bij opdrachtgever te worden 
ingediend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 
Artikel 5  Tarieven en kosten 
5.1 Vóór ondertekening van de mediationovereenkomst spreken opdrachtnemer en opdrachtgever af of 

gebruik wordt gemaakt van het uurtarief van opdrachtnemer, dan wel van een vooraf vastgesteld 
bedrag voor de hele opdracht. Deze afspraak wordt vervolgens in de mediationovereenkomst 
vermeld. 

5.2 Indien het uurtarief wordt afgesproken, vallen hieronder de volgende activiteiten: tijd besteed aan 
bijeenkomsten, voorbereiding van deze bijeenkomsten, correspondentie zowel per mail als per post, 
verslaglegging, telefonisch overleg, het opstellen van schriftelijke overeenkomsten, convenanten, 
ouderschapsplan en alimentatieberekeningen. Kantoorkosten en reiskosten (deze laatste tegen 50% 
van het overeengekomen uurtarief) worden alleen in rekening gebracht als dit schriftelijk is 
overeengekomen. 

 
Artikel 6  Facturering en betaling 
6.1 Als een vooraf vastgesteld bedrag voor de hele opdracht is overeengekomen, vindt facturering van 

50% hiervan plaats onmiddellijk na de eerste actie door opdrachtnemer ten behoeve van 
opdrachtgever. Het resterende deel wordt na afloop van de opdracht gefactureerd. 

6.2 Als facturering op uurtarief is overeengekomen, vindt facturering maandelijks plaats, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. 

6.3 De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, zonder recht van verrekening of opschorting aan de 
zijde van opdrachtgever. 

6.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de door opdrachtgever 
verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van opdrachtgever. Zodra 
opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet haar vordering aan derden ter incasso over te dragen, is 
opdrachtgever gehouden een vergoeding te voldoen van 15% van de hoofdsom, onverminderd het 
recht de volledige schade te vorderen. 

6.5 Ingeval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan 
opdrachtnemer de werkzaamheden tijdelijk opschorten of staken. Opdrachtnemer is niet 
aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting en/of staking van de 
werkzaamheden op deze grond. 

 
Artikel 7  Beperking aansprakelijkheid 
7.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige 

informatieverstrekking door opdrachtgever. 
7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van daden of nalatigheden van opdrachtgever. 
7.3 Bij het inschakelen van externe derden (conform artikel 4.9) voor de uitvoering van de aan haar 

verstrekte opdrachten zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele 
fouten en/of tekortkomingen van deze derden is opdrachtnemer niet aansprakelijk. 

7.4 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is 
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze 
verzekeringen toepasselijke eigen risico van opdrachtnemer. 

7.5 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden 
uitgesloten. 
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7.6 Indien om welke reden dan ook geen van de door opdrachtnemer afgesloten verzekeringen aanspraak 
geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot twee maal het 
bedrag dat opdrachtnemer in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en 
door opdrachtgever is betaald, met een maximum van € 10.000,-. 

7.7 Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers van, of personen waarmee een 
samenwerkingsverband is gesloten door of tussen opdrachtnemer(s), is uitgesloten. Aangesproken 
werknemers, of personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten kunnen zich te allen tijde 
beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding. 

7.8 Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt binnen een 
periode van twee jaar nadat opdrachtgever bekend is met de schade en vermoedt of kan vermoeden 
dat opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.  

 
Artikel 8  Overmacht/ overdracht 
8.1 In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer zal deze een 

vervangende mediator voorstellen aan opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan wel wenselijk 
is, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid opdrachtnemer van het nakomen 
van haar leveringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van 
kosten, schaden en interesse kan doen gelden. 

8.2 In geval van overmacht zal opdrachtnemer daarvan onverwijld melding doen aan opdrachtgever. 
 
Artikel 9  Verzuim opdrachtgever 
9.1 Als de voortgang van de mediation door verzuim van opdrachtgever wordt vertraagd, kan 

opdrachtnemer de hierdoor extra bestede uren op basis van het vermelde uurtarief in rekening te 
brengen. 

 
Artikel 10  Toepasselijk recht, klachten- en geschillenregeling 
10.1 Op deze algemene voorwaarden en de mediationovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Als over de uitvoering van deze overeenkomst een geschil ontstaat, zullen partijen dat geschil 

proberen in onderling overleg, dan wel met behulp van mediation op te lossen. 
10.3 Een geschil is aanwezig als één van de partijen schriftelijk aan de andere partij te kennen geeft dat dit 

het geval is. Partijen zullen gezamenlijk een MfN-registermediator aanstellen binnen een termijn van 
14 dagen na constatering van het geschil. 

10.4 Mocht via mediation geen oplossing voor het geschil worden gevonden, staat het beiden vrij het 
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

10.5 Opdrachtnemer is in haar hoedanigheid van MfN-registermediator onderworpen aan de MfN 
Klachtenregeling en het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. 

 
Artikel 11  Slotbepaling 
11.1 Indien een beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of nietig mocht worden verklaard, 

blijven de overige bedingen van kracht. 
11.2 Voor het nietige of vernietigde beding wordt een bepaling in de plaats gesteld die zo dicht mogelijk bij 

de oorspronkelijke bedoeling komt. 
	
 


