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PRISER

 
 
 
 

Anvendes kortere tid
I erhvervstvister forudsættes det, at mediator anvender 8 timer på en mediationssag inklusive forberedel-
sestid. Anvender mediator kortere tid, reduceres mediators honorar. Der afregnes pr. påbegyndt time. Dog 
minimum 4 timer. (Betalingen til Disputs reduceres ikke). 

Behov for længere tid
Forudser mediator, at det bliver nødvendigt med mere tid end forudsat, giver Mediator meddelelse til 
Disputs, der sørger for opkrævning af tillægsbetaling hos hver af parterne. Udvides mediationssagen under 
selve mediationen, således at mediationen fortsætter i umiddelbar forlængelse af den oprindeligt afsatte 
tid, skal parterne lave straksoverførsel af tillægsbetalingen. 

Aflysningsgebyr
Aflyses mediationen inden mediation, opkræves et aflysningsgebyr udgørende betalingen til Disputs + 25% 
af mediators honorar. Gebyret opkræves af den part, der ønsker at aflyse mediationen, medmindre parter-
ne aftaler andet (fx hvis sagen er forligt inden mediationen). 

BETALINGSBETINGELSER 
Forudbetaling
Den anmodende part skal ved sagens indledning indbetale halvdelen af omkostningerne ved mediations-
sagen til Disputs. 

Den anden part skal ved sin accept eller bekræftelse af at deltage i mediationssagen indbetale den anden 
halvdel af omkostningerne. 
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Er der flere end to parter, opkræves parterne ”deres” andel hver. 

Parterne modtager en faktura med en betalingsfrist på 2 dage og med anmodning om betaling via bank- 
overførsel til Disputs’ konto i Spar Nord, reg. 8125 kto. 1250068502. 

Hvis betaling ikke modtages ved betalingsfristens udløb, forbeholder Disputs sig ret til at deaktivere og 
afslutte sagen. 

TILBAGEBETALING AF HONORAR 
Reduceres prisen, udsteder Disputs kreditnotaer på differencen mellem den fulde og den reducerede pris. 
Aflyses mediationen, udsteder Disputs kreditnota til den aflysende part på differencen mellem aflysnings-
gebyret og den samlede indbetaling, og kreditnota til den anden part på hele dennes indbetaling, eller de 
andre parter på deres indbetaling, hvis aflysningsgebyret kan indeholdes i den aflysende parts betaling.

FORDELING AF OMKOSTNINGER 
De samlede omkostninger ved mediationssagen (honorar til mediator og betaling til Disputs) deles ligeligt 
mellem parterne, medmindre de aftaler andet, eller medmindre den ene part aflyser mediationen.


