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BIJLAGE FACTURERING 
 
 
Bijlage bij de mediationovereenkomst  
Als u in mediation gaat, kunnen verschillende (financiële) situaties en regelingen op u van toepassing zijn. fiftyfifty mediation vindt het 
belangrijk dat u weet waar u aan toe bent en daarom hebben we in deze bijlage de verschillende situaties nader toegelicht.  
 
U heeft beiden géén recht op een toevoeging  
Indien u geen van beiden recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt u samen het uurtarief van € 160,- excl. BTW. U kunt 
ervoor kiezen om ieder de helft van dit bedrag gefactureerd te krijgen of samen het hele bedrag. Het eerste half uur van de mediation is 
kosteloos en is bedoeld om u kennis te laten maken met onze werkwijze. Wij factureren u beiden de helft van het uurtarief voor alle aan 
uw zaak bestede tijd. Dit betekent dat wij er bij het in kaart brengen van deze kosten geen rekening mee houden wie er belt of mailt: u 
bent samen één partij.  
Indien u bij ons bent in verband met een echtscheiding of verbreking geregistreerd partnerschap, dan zijn er aparte kosten voor de 
advocaat en rechtbank. Uw mediator zal u van deze kosten op de hoogte brengen.  
 
U heeft beiden recht op een toevoeging  
In het geval dat u allebei in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zullen wij voor u een zogenaamde toevoeging 
aanvragen. Uw eigen bijdrage voor het mediationtraject bedraagt dan € 53,-, € 105,- of is nihil (inkomensafhankelijk). Dit bedrag wordt 
per persoon bepaald. Wij zijn verplicht u de eigen bijdrage in rekening te brengen. Indien u bij ons bent in verband met een 
echtscheiding of verbreking geregistreerd partnerschap, dan zijn er aparte kosten voor de advocaat en rechtbank. U betaalt p.p. € 39,50 
griffierecht. De overige kosten worden uit uw toevoeging betaald.  
 
Eén van u heeft recht op een toevoeging en de ander niet  
In het geval dat één van u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zullen wij voor deze persoon een toevoeging aanvragen. 
Uw eigen bijdrage voor het mediationtraject bedraagt dan € 53,-, € 105,- of is nihil (inkomensafhankelijk). Dit wordt per persoon bepaald. 
Wij zijn verplicht u de eigen bijdrage in rekening te brengen. De partij die niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, 
krijgt op zijn of haar naam een factuur waarbij de werkzaamheden voor de helft van het uurtarief worden gefactureerd (dit komt neer op 
€ 80,- excl. BTW per uur). Wij factureren dit tarief voor alle aan de mediation bestede tijd. Dit betekent dat wij bij het in kaart brengen 
van deze kosten er geen rekening mee houden wie er belt of mailt: u bent samen immers één partij. Het eerste half uur van het gesprek 
is kosteloos en bedoeld om u kennis te laten maken met onze werkwijze.  
Indien u bij ons bent in verband met een echtscheiding of verbreking geregistreerd partnerschap, dan zijn er aparte kosten voor de 
advocaat en rechtbank. Uw mediator zal u van deze kosten op de hoogte brengen.  
 
U bent doorverwezen door de rechtbank  
Indien u bent doorverwezen door de rechtbank, is het eerste half uur niet kosteloos. Echter, de eerste twee uur geldt het instaptarief van 
€ 75,- per uur excl. BTW. Dat is dus € 37,50 p.p. excl. BTW.  
 


