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Mediatori
Ţările de Jos
Această pagină vă oferă informații utile privind găsirea unui mediator în Țările de Jos.
Cum puteți găsi un mediator în Țările de Jos
În Țările de Jos există mai multe registre (private) ale mediatorilor, însă calitatea acestor registre nu este garantată de prevederi legale. Un loc important în
rândul acestor registre îl ocupă cel gestionat de Mediatorsfederatie Nederland – MfN (Federația mediatorilor din Țările de Jos). Un alt registru util este
ADR International Register.
De asemenea, MfN oferă informații imparțiale și asigură calitatea în ceea ce privește medierea și mediatorii în Țările de Jos. Mediatorii înregistrați în cadrul
MfN sunt instruiți și calificați pentru a acționa în calitate de mediatori în conformitate cu normele de mediere ale acesteia ( MfN-Mediationreglement),
asumându-și angajamentul de a respecta sistemul său de asigurare a calității. Stichting Kwaliteit Mediators (Fundația privind calitatea serviciilor oferite de
mediatori) tratează plângerile privind mediatorii care sunt membri ai MfN.
Raad voor Rechtsbijstand (Consiliul pentru asistență judiciară) gestionează un registru special al mediatorilor care au dreptul să acorde asistență judiciară.
Accesul la bazele de date privind mediatorii este gratuit?
Da, accesul este gratuit.
Cum puteți căuta un mediator în Țările de Jos
Registrele pot fi consultate utilizând diverși parametri de căutare. De exemplu, puteți căuta un mediator cu experiență într-un anumit domeniu de activitate
sau care își desfășoară activitatea între-o anumită regiune.
Linkuri conexe
Mediatorsfederatie Nederland (Federația mediatorilor din Țările de Jos)
ADR Register
Stichting Kwaliteit Mediators (Fundația privind calitatea serviciilor oferite de mediatori)
Register van de Raad voor rechtsbijstand (Registrul Consiliului pentru asistență judiciară)
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