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Algemene Voorwaarden  
Algemene Voorwaarden ZHG Mediation 

Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 Algemene Voorwaarden  
Onderhavige algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op de website en tevens voor of tijdens het ondertekenen van de mediationovereenkomst aan opdrachtgever zullen worden verstrekt. 
 Honorarium 
De financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die ZHG  Mediation voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt. 
 MfN 
Mediatorsfederatie Nederland.  
Mediationovereenkomst De schriftelijke overeenkomst tussen ZGH Mediation en opdrachtgever(s) met betrekking tot het toepassen van mediation. 
 NMv 
Nederlandse Mediatorsvereniging.  Opdracht 
Schriftelijke opdracht tot het verlenen van mediation, inhoudende de door opdrachtgever(s) voor akkoord getekende mediationovereenkomst. 
 Opdrachtgever(s) De natuurlijke of rechtspersoon/personen voor wie ZHG Mediation zich inspant om de 
afgesproken diensten te verlenen.  
Opdrachtnemer ZHG Mediation, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, haar vertegenwoordigers.  
Partij(en) De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation. 
 SKM 
De Stichting Kwaliteit Mediators  ZHG Mediation 
Gevestigd en kantoorhoudend te Assendelft, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 34268962.   
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Artikel 2. Bedrijfsgegevens 
ZHG Mediation, handelend onder de naam “ZHG Mediation”, gevestigd en kantoorhoudend 
te Assendelft, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 34268962 en handelend onder BTW nummer NL188728752B01 

Artikel 3. Toepasselijkheid 
3.1  Deze onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, nieuwe opdracht of gewijzigde c.q. aanvullende opdracht, die aan ZHG Mediation wordt gegeven, alsmede op alle 

rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.   
3.2  Op alle door ZHG Mediation uitgevoerde mediations zijn het MfN reglement en de SKM klachtenregeling van het MfN van toepassing. Het MfN reglement maakt daarmee integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden van ZHG Mediation. 
 3.3. De algemene voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de mediationovereenkomst 

aan de opdrachtgever elektronisch ter hand worden gesteld, op zodanige wijze dat zij kunnen worden opgeslagen op een daartoe bestemde gegevensdrager en toegankelijk 
zijn ten behoeve van latere kennisneming.  3.4  Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere 
natuurlijke of rechtspersoon die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld.  

3.5 Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten, tenzij schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
3.6  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen ZHG Mediation en de 

opdrachtgever en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende mediationovereenkomst. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht. 
 3.7  ZHG Mediation is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de website van ZHG Mediation, www.zhgmediation.nl .   
 Artikel 4. Overeenkomst 
Totstandkoming 
4.1  Door bevestiging van de opdracht tot mediation van de zijde van de opdrachtnemer en 

opdrachtgever en door het ondertekenen van de mediationovereenkomst wordt de mediation geacht te zijn aangevangen.   
4.2  Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de mediationovereenkomst geacht tot stand te 

zijn gekomen doordat ZHG Mediation met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.  Uitvoering  
4.3  De aanvaarde opdracht door ZHG Mediation leidt tot een inspanningsverbintenis en niet 

tot een resultaatverbintenis.     



Algemene voorwaarden ZHG Mediation Pagina 3  

Duur en ontbinding 
4.4  De mediationovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt totdat de mediation schriftelijk is beëindigd door de mediator. 
 4.5  Zowel de opdrachtgever als ZHG Mediation is bevoegd de mediationovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. ZHG 

Mediation heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 
 4.6  Indien opdrachtgever of opdrachtnemer in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering 

van toepassing wordt verklaard, eindigt de mediationovereenkomst van rechtswege. 

Artikel 5. Tarieven 
5.1  Alle in de mediationovereenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van    

overheidswege gestelde heffingen, tenzij anders vermeld.   
5.2  ZHG Mediation behoudt zich het recht voor de tarieven te allen tijde te wijzigen  5.3  Prijzen en overige voorwaarden genoemd hebben enkel betrekking op de bestaande 

overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw aanbod, herplaatsing, uitbreiding of verlenging. 
 Artikel 6. Declaratie 
6.1  Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, zal het honorarium worden 

vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken tarief c.q. het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief (mede 
gebaseerd op kennis en ervaring) van de mediator, welk tarief jaarlijks kan worden verhoogd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers. Het tarief wordt vermeerderd met 21% BTW. Ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte onkosten (huur ruimte, 
telefoonkosten) en reiskosten worden aan de opdrachtgever doorbelast. De betaling geschied op de wijze zoals vermeld op factuur.  

 6.2  In beginsel wordt maandelijks achteraf gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de opdrachtgever 
zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd. 

 6.3  Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor de door ZHG Mediation in en buiten  
rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling.  6.4 De door Opdrachtgever aan ZHG Mediation verschuldigde vergoedingen kunnen 
nimmer worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van  opdrachtgever op ZHG Mediation.  

Artikel 7. Reclamaties 
 7.1 Reclamaties met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de geleverde prestatie waarover opdrachtgever reclameert, aan ZHG Mediation te worden kenbaar gemaakt. 
 7.2  Indien binnen deze termijn niet gereclameerd is door opdrachtgever, wordt er vanuit 

gegaan dat ZHG Mediation deugdelijk is nagekomen.  7.3  Reclamatie schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij ZHG 
Mediation zulks aan opdrachtgever schriftelijk kenbaar maakt. 
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Artikel 8. Aansprakelijkheid 
8.1  Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed 

opdrachtnemer in acht worden genomen. ZHG Mediation is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en 
indirecte schade indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van ZHG Mediation.  

8.2  De aansprakelijkheid van ZHG Mediation gaat nimmer verder dan het bedrag van reeds gefactureerde mediation(s) door ZHG Mediation. De mate waarin de tekortkoming ZHG 
Mediation zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding.  

8.3  ZHG Mediation is, conform artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij schriftelijk 
anders tussen partijen wordt afgesproken, blijft ZHG Mediation in die situatie de opdrachtnemer.  

 8.4  ZHG Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten welke voldoet aan de eisen die de MfN daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van ZHG 
Mediation is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

 8.5  Een vordering tot schadevergoeding op ZHG Mediation vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de 
bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar. 

 8.6  Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van opdrachtgever. 

Artikel 9. Verhindering 
Indien (één van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en worden 
honorarium en overige kosten in rekening gebracht. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze 
Op de mediationovereenkomst tussen ZHG Mediation en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen en indien de opdracht een mediation betreft dan zal in 
eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de SKM Klachtenregeling van de MfN. Indien het niet mogelijk is een geschil buitengerechtelijk op te lossen, dan is 
uitsluitend de rechter te Noord-Holland bevoegd.   
  Laatstelijk gewijzigd te Assendelft, op 16 september 2016  
 


