7.4 Verklaring van finale kwijting
De ondergetekenden:
Naam onderneming:
Vertegenwoordigd door:
Adres:
Postcode/woonplaats:
hierna te noemen: schoonheidsspecialist:
en
De heer/mevrouw:
Adres:
Postcode/woonplaats:
hierna te noemen: cliënt:
Beide ondergetekenden hierna tevens te noemen: ‘partijen’;
nemen in aanmerking dat:
-

Tussen partijen verschil van mening is ontstaan over een uitgevoerde behandeling door de
schoonheidsspecialist;

-

Partijen in goed overleg tot een minnelijke oplossing van dit verschil van mening zijn gekomen;

-

Partijen hun afspraken met betrekking tot de bereikte oplossing in deze vaststellingsovereenkomst
willen vastleggen;

komen het volgende overeen:
1.

De kwestie (Het onderwerp van het verschil van mening)

Tijdens het overleg is gebleken dat het vooral gaat om
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2.

Oplossing

Zij hebben ervoor gekozen deze kwestie op de volgende wijze op te lossen:
(Hier nauwkeurig alles beschrijven wat is overeengekomen)

3.

Beëindiging kwestie

Partijen verlenen elkaar na effectuering van de in deze vaststellingsovereenkomst vastgelegde minnelijke regeling
over en weer finale kwijting ter zake van hetgeen zij met betrekking tot deze kwestie van elkaar te vorderen
mochten hebben.
De kwestie als hierboven onder 1. omschreven is daarmee definitief beëindigd. Partijen kunnen daar alsdan dus
niet meer op terugkomen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend op
(datum) te (plaats)

Mevr. / dhr. 				

mevr. / dhr. :

Disclaimer
Dit (juridisch) document dient enkel als voorbeeld waarop een eigen document opgesteld zou kunnen worden.
De daadwerkelijke definitieve tekst van de overeenkomst wordt mede bepaald door de concrete omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden kunnen juridisch inhoudelijke aanpassing van de bepalingen van dit
voorbeeld document noodzakelijk maken. ANBOS en de aan haar gelieerde ondernemingen en personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en gebruik van dit specifieke voorbeeld
document. Het gebruik van dit voorbeeld document is geheel voor rekening en risico van gebruiker(s).
Voor het op maat en cliëntspecifiek maken of laten screenen van uw eigen document(en) adviseren wij u om
contact te leggen met een jurist, zoals die van MKB Huisjuristen, die u kunnen adviseren en begeleiden onder
dekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze dienstverlening is gratis voor kernleden van ANBOS

37

