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Vaststellingsovereenkomst
De ondergetekenden:
1: [xxx] gevestigd te [xxx] vertegenwoordigd door [xxx]
2: [xxx] gevestigd te [xxx]
hierna te noemen als ‘partijen’,
nemen het volgende in aanmerking:
a. Tussen partijen is een geschil ontstaan zoals omschreven in artikel 1.
b. Partijen hebben gezamenlijk besloten om tot een oplossing van dit geschil
te komen d.m.v. mediation. Hiertoe hebben partijen op [xxx] een mediationovereenkomst gesloten. De mediationovereenkomst en de vooraf aan partijen
overhandigde Voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van deze
overeenkomst.
c. In het kader van voornoemde mediationovereenkomst hebben op [xxx]
gesprekken en onderhandelingen plaatsgevonden onder leiding van mediator
Rob van Wijnen.
d. Partijen wensen de resultaten van hun onderhandelingen vast te leggen in
deze overeenkomst.
Partijen komen als volgt overeen:
Artikel 1: Het geschil
Partijen omschrijven hun geschil als volgt:
[omschrijving van het conflict]
Artikel 2: Onderhandelingsresultaat van de mediation
Partijen verklaren m.b.t. het resultaat het volgende te zijn overeengekomen:
1.
2.
3.
4.

dat
dat
dat
dat

Artikel 3: Wijziging van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien partijen over de
inhoud en de gevolgen van deze wijziging overeenstemming hebben bereikt.
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2. Een wijziging is slechts van kracht indien deze schriftelijk is vastgelegd en
door alle partijen is ondertekend.
Artikel 4: Geheimhouding
In afwijking van of in aanvulling opde geheimhoudingsverplichting van partijen
zoals werd vastgelegd in de mediationovereenkomst en de Voorwaarden
komen partijen het volgende overeen:
1. dat
2. dat
Artikel 5: Geschillen
Bij alle nieuwe geschillen die eventueel voortvloeiend uit deze verbintenis
tussen partijen mochten ontstaan, zullen partijen in eerste instantie trachten
deze opnieuw op te lossen met behulp van mediation.
Artikel 6: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Aldus overeengekomen en in viervoud opgemaakt Amsterdam op [xxx]
en ondertekend door de hiervoor reeds genoemde partijen

1. [xxx]
_________________________________________

2. [xxx]
_________________________________________

Geratificeerd door R. van Wijnen (mediator)
_________________________________________
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