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OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Tussen de ondergetekende partijen:
1.Partij:___________________________________________________________

2. Partij: ____________________________________________________________

3. de Scheidingsmediair, handelsnaam van adfinum bv. is overeengekomen hetgeen volgt:
Onderwerp van de overeenkomst
De partijen komen overeen om de procedure van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding te laten
begeleiden door de scheidingsmediair. Die aanvaardt de opdracht.
De algemene voorwaarden voor dienstverlening van de scheidingsmediair te Roosendaal zijn op deze
overeenkomst van toepassing. Partijen verklaren door ondertekening kennis te hebben genomen van deze
voorwaarden en verklaren zich hiermee akkoord.
Het is evident dat de bemiddeling enkel mogelijk is wanneer en zolang alle partijen dat wensen (= op basis van
vrijwilligheid).
De taak van de scheidingsmediair(=bemiddelaar)
De bemiddelaar zal zich inspannen om partijen:
• Zo goed mogelijk in te lichten over het proces van de echtscheiding, en begeleiden bij het opstellen van het
echtscheidingsconvenant, de vermogens verdeling, en de berekeningen m.b.t. draagkracht en alimentatie.
• Hij zal de partijen het financiële, fiscale en juridisch kader waarbinnen het probleem moet worden opgelost
uiteen zetten en zal partijen antwoorden op alle vragen die zij hem op een van de besprekingen stellen
• In die zin is het de bedoeling dat partijen beide voldoende geïnformeerd zijn om op een gelijkwaardige basis
gezamenlijk tot een verzoek tot echtscheiding te komen.
De bemiddelaar neemt als dusdanig geen beslissingen voor partijen maar begeleidt de onderhandelingen.
De taak van partijen
Partijen zullen zich luisterbereid opstellen jegens elkaar en loyaal zoeken naar oplossingen, rekening houdend
met het maximaal respecteren van de vooropgestelde doelstellingen.
Zij zullen zich onthouden van initiatieven die haaks staan op de bemiddelingsprocedure.
Het verloop van de bemiddeling
De scheidingsmediair begeleidt de partijen in het komen tot een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. Indien
nodig kan hij hen verwijzen. Partijen kunnen tussentijds afspraken vastleggen in afwachting van het opmaken
van de definitieve overeenkomst.
De scheidingsmediair zal hen daarbij ondersteunen om de overeenkomsten op papier te stellen. Indien de
bemiddeling niet tot een definitieve overeenkomst leidt dan is geen der partijen verder gebonden door de
gemaakte, tussentijdse afspraken.

Geheimhouding
Eenieder die aan de bemiddeling deelneemt, in welke hoedanigheid ook, is door de geheimhoudingsplicht
gebonden en zal onder meer in eventuele verdere procedure geen verwijzingen naar onderhandelingen,
deelafspraken, enz... aan de orde brengen.

Kosten van de bemiddeling
Behoudens andersluidende afspraak betalen beide partijen een gelijk deel van de kosten. Partijen zijn
hoofdelijk gehouden tot betaling van kosten verschuldigd aan de scheidingsmediair.
De kosten van de bemiddeling worden als volgt bepaald:
Het uurtarief van de scheidingsmediair bedraagt € 125,00 exclusief BTW.
Partijen ontvangen een deugdelijk gespecificeerde rekening op basis van de verrichte werkzaamheden.
Hierbij komen de kosten voor het griffierecht voor de rechtbank en kosten van het indienen van het
gezamenlijk echtscheidingsverzoek door de advocaat na het opmaken van de definitieve overeenkomst
(indicatie van vastrecht plus advocaatkosten tezamen voor 2012: € 575,00).
Ontbinding overeenkomst
Mocht een der partijen, voor het totstandkomen van een gezamenlijk getekend verzoek tot echtscheiding deze
overeenkomst willen beëindigen dan is dat ten allen tijde mogelijk. Deze overeenkomst zal dan worden
ontbonden en partijen verklaren dat zij in dit geval de tot dan toe door de scheidingsmediair gemaakte kosten
(= gemaakte uren x uurtarief) aan de scheidingsmediair zullen voldoen.
Aldus opgemaakt te ______________ op ______________________
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben bij het plaatsen van zijn/haar handtekening.

-Partij 1:

-Partij 2:

-Scheidingsmediair, hiervoor;
Drs. Richard A.W. Mol FFP RFEA
Gecertificeerd Financieel Planner
Register Financieel Echtscheidingsadviseur
ingeschreven in register RFEA particulieren

