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Beste geïnteresseerde lezer,  
 
We willen u in de eerste plaats prijzen voor het overwegen van het aangaan van een 
Bemiddeling om tot een oplossing te komen van het conflict of dispuut waarin u zich 
mogelijks momenteel bevindt. Verder wensen wij u uiteraard reeds op voorhand te danken 
om hierbij ons als Maverick Enterprise te overwegen als bemiddelaar en begeleider in dit 
proces.  
 
Wij willen u dan ook voor alle duidelijkheid mededelen dat het invullen en terugsturen van het 
formulier op pagina 3 door ons als geen bindende aanstelling zal worden geïnterpreteerd. 
Wij gebruiken dit formulier enkel voor het verkrijgen van de eerste informatie en om het 
eerste contact wat eenvoudiger te laten verlopen voor iedereen. De uiteindelijke beslissing 
om ons aan te stellen blijft volledig in uw handen en hiertoe kan vervolgens worden 
overgegaan wanneer de partijen daadwerkelijk wensen verder te gaan met een Bemiddeling.   
 
Wij vertrouwen dat bovenstaande bericht u alvast enige geruststelling kan geven en 
verblijven,   
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Het Maverick Enterprise team 
info@maverick-enterprise.com 
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DEZE PAGINA IS OPZETTELIJK BLANCO GELATEN OM PRINTEN TE 
VEREENVOUDIGEN
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Bij eventuele interese voor het opstarten van een Bemiddeling:  
Gelieve het onderstaande formulier op te sturen naar Maverick Enterprise 
Tel. : +32 474 70 98 55  - email : info@maverick-enterprise.com  

 
 

Naam1: …………………………………………… Voornaam1 : …………………..………………… 

Bedrijfsnaam: …………………………………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………………………………………………... 

Tel1: ………………………………………………………………  

Link met partij A / B / C / D / ….2 1: ……………………………………………… 

Email: ………………………………………………………………………………………………….... 

 
GESCHIL/CONFLICT/DISPUUT:  
Aantal Partijen: ……………………………………………………………………………………….. 

Korte beschrijving (*): 

………….……………………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………………… 

Geschatte geldelijke waarde van het geschil (eis en tegeneis inbegrepen) in 
EUR/GBP/USD/…….3: 

………….……………………………………………………………………………………………… 

Eventueel bijkomende informatie : 

………….……………………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Datum : …………………………………...  Handtekening : …………………………………… 

 

__==oOo==__ 

 
PARTIJEN 

* Partij A1 : 

Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

																																																													
1	Verplichte	velden.	

2	Schrappen	wat	niet	past	en	eventueel	aanvullen	met	de	correcte	partij	referentie	van	beneden	onder	de	
PARTIJEN	oplijsting	

3	Schrappen	wat	niet	past	en	eventueel	aanvullen	met	de	correcte	munt	
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Contactperso(o)n(en): 
………………………………………………………………………….……………………………… 

Tel: ……………………………………………  

Email: ………………………………………………………………………………………………… 

Externe/Interne Jurist of Advocaat: 
………………………………………………………………………………………………………….. 

* Partij B1 : 

Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Contactperso(o)n(en): 
………………………………………………………………………….……………………………… 

Tel: ……………………………………………  

Email: ………………………………………………………………………………………………… 

Externe/Interne Jurist of Advocaat: 
………………………………………………………………………………………………………….. 

* Partij C1 : 

Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Contactperso(o)n(en): 
………………………………………………………………………….……………………………… 

Tel: ……………………………………………  

Email: ………………………………………………………………………………………………… 

Externe/Interne Jurist of Advocaat: 
………………………………………………………………………………………………………….. 

* Partij D1 : 

Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Contactperso(o)n(en): 
………………………………………………………………………….……………………………… 

Tel: ……………………………………………  

Email: ………………………………………………………………………………………………… 

Externe/Interne Jurist of Advocaat: 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 


