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Početna stranica>Pretraživanje pravnih stručnjaka>Izmiritelji
Izvorna jezična inačica ove stranice
nedavno je izmijenjena. Naši
prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change
Mediadores

nizozemski

Nizozemska
Esta secção ajuda-o encontrar um mediador nos Países Baixos.
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća
nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.
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Como encontrar um mediador nos Países Baixos
O Instituto Neerlandês da Mediação (NMI) mantém uma base de dados acessível ao público com informações relativas a todos os mediadores certificados.
Disponibiliza, igualmente, informação independente e garantia de qualidade relativamente à mediação e aos mediadores em todo o país.
Os mediadores registados no NMI são formados e certificados para actuarem como mediadores de acordo com o código de mediação do NMI e
comprometem-se a respeitar o Sistema de Garantia de Qualidade do NMI.
Pode aceder-se ao Registo dos Mediadores do NMI em qualquer momento.
O acesso às bases de dados dos mediadores é gratuito?
Sim, o acesso é gratuito.
Como procurar um mediador nos Países Baixos?
As pesquisas no registo podem ser efectuadas utilizando diferentes parâmetros de pesquisa. Por exemplo, pode procurar-se um mediador especializado em
determinada matéria ou um mediador que trabalhe numa determinada zona.
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