Protocol van bemiddeling
(Overeenkomstig met het gebruik inzake bemiddeling en met het
voorschrift van artikel 1731 van het Gerechtelijk Wetboek)
In aanwezigheid van:
M …………………………………………………………………., erkende bemiddelaar,
Adres : …………………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………….
Tussen :
Mijnheer/Mevrouw..............................................................................
wonende...........................................................................................
...................................................................................................
Tel. :................................................................................................
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………….
Beroep :…………………………………………………………………………………………………....
Raadgeving ……………………………………………………………………………………………………
En :
Mijnheer/Mevrouw..............................................................................
wonende...........................................................................................
...................................................................................................
Tel. :................................................................................................
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………….
Beroep :…………………………………………………………………………………………………....
Raadgeving ……………………………………………………………………………………………………
Korte uitleg van het geschil:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Het is opgemaakt wat volgt:
Wij aanvaarden gebruik te maken van de bemiddeling om ons geschil op
te lossen.
Wij aanvaarden dat de discussie gebeurt in een sfeer van wederzijdse
medewerking en respect, om oplossingen te zoeken die niet opgesteld
zullen worden ten nadelen van de ander.
Wij gaan akkoord met het vrijwillig karakter van het proces, te weten
dat elke partij zich kan terug trekken en eenzijdig een einde kan maken
aan het proces van bemiddeling, uit eigen wil.
Alle procedures (behalve diegene die een puur behoudend karakter
hebben) zullen opgeschort worden tot een akkoord afgesloten wordt of
tot een van de partijen of de bemiddelaar verklaren dat zij een einde
maken aan het proces van bemiddeling.
Wij aanvaarden dat de bemiddelaar niet opgeroepen kan worden om
te getuigen in de rechtbank betreffende elke procedure verbonden aan
de bemiddeling.
Wij aanvaarden dat de inhoud van onze ontmoetingen vertrouwelijk
blijft en op geen enkel moment het onderwerp van bewijzen mag zijn voor
de rechtbank.
Wij worden op de hoogte gesteld van de noodzaak om specialisten te
raadplegen om juridische, fiscale, boekhoudkundige of andere informatie
te verkrijgen die nodig zijn voor het verder zetten van de bemiddeling.
Wij weten dat het project van overeenstemming die opgemaakt zal
kunnen worden op het einde van de bemiddeling, in bepaalde gevallen die
de bemiddelaar ons uitgelegd zal hebben, gevolgd zal moeten worden
door een gerechtelijke procedure.
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Wij zullen elk in gelijke delen (of andere ………………………………..) de
erelonen en kosten betalen van de bemiddelaar. De erelonen worden
bepaald op basis van een uur tarief van ………………… excl. BTW voor
alle stappen ondernomen of alle opdrachten uitgevoerd voor, tijdens of na
de ontmoeting van bemiddeling (hierbij inbegrepen het opstellen van de
tekst voor de uiteindelijke overeenkomst).
Aan die tarieven worden de bedragen van de onkosten toegevoegd. De
kosten voor dactylografie worden berekend aan de eenheidsprijs van
10,00 € per blad, 0,50 € per kilometer reiskosten.
De bemiddelaar zal het proces van bemiddeling mogen opschorten of
onderbreken in het geval date en van de partijen niet overgaat tot de
betaling van de verschuldigde kosten en erelonen.
Een vergadering die niet ten minste 24 uur van tevoren heeft geannuleerd
worden aangerekend.
Opgemaakt te ……………., in ………. originele exemplaren, elke partij en de
bemiddelaar
erkennen
het
zijne
te
hebben
ontvangen,
op
………………………………
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