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Alle werkzaamheden worden verricht onder toepasselijkheid van de DNR 2011, waarin opgenomen 
aansprakelijkheidsbeperkingen en arbitraal beding zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te 
Amsterdam No. 139/2004 aangevuld met de volgende aanpassingen:  
 
A.  (Artikel 7 DNR 2011) De adviseur als gemachtigde van de opdrachtgever: 

1. De adviseur treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien er voor zover de opdrachtgever 
de adviseur daartoe schriftelijk heeft aangewezen. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan 
de adviseur niet worden tegengeworpen, indien er voorzover de adviseur bewijst dat de 
opdrachtgever anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, dan wel dat het optreden als 
gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de opdracht voortvloeit. 

2. De opdrachtgever zal indien er voorzover de adviseur als gemachtigde is aangewezen, niet buiten de 
adviseur om orders en aanwijzingen geven aan derden die het object, waarop de opdracht betrekking 
heeft, uitvoeren of daartoe leveranties verrichten dan wel op die uitvoering toezicht houden. Indien 
de opdrachtgever in een dringend geval desondanks orders of aanwijzingen als hier bedoeld heeft 
gegeven, zal hij de adviseur daarvan ongetwijfeld in kennis stellen. De adviseur is niet aansprakelijk 
voor eventuele nadelige gevolgen van orders en aanwijzingen als hier bedoeld.  

 
 
B.  (Artikel 9 DNR 2011) Aanpassing van de opdracht. 

1. Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien: 1a. zich wijzigingen 
in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht voordoen; 
1b. de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen 
partijen elkaars gerechtvaardige belangen in acht. 

2. De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen: 
- relevante wijzigingen van (overheids) voorschriften of –beschikkingen; 
- relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronkelijke opdracht; 
- door de opdrachtgever verlangde wijzigingen op de varianten van werkzaamheden die reeds 

goedgekeurd zijn, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds goedgekeurd is; 
- extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken. 

3. Leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing van de opdracht, dan handelen partijen 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2 en worden de advieskosten aangepast. 

 
 
C. (Artikel 12 DNR 2011) Algemene verplichtingen van de opdrachtgever. 

1. De opdrachtgever gedraagt zich jegens de adviseur als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De 
opdrachtgever is gehouden om alle gegevens ven een adviseur vertrouwelijk te houden, voorzover 
deze gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voorzover de opdrachtgever 
redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 

2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of 
namens hem aan de adviseur verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de 
opdracht naar behoren te vervullen. De opdrachtgever vrijwaart de adviseur voor aanspraken van 
derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen. 

3. De opdrachtgever zal documenten die de adviseur bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig 
beoordelen en na goedkeuring desgewenst waarmerken. 

4. De opdrachtgever is verplicht de adviseur binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de 
adviezen een tekortkoming van de adviseur daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust 
geweest moet zijn. 

5. Op verzoek van en na overleg met de adviseur wijst de opdrachtgever schriftelijk een persoon aan om 
hem met betrekking tot de opdracht te vertegenwoordigen. Hij doet daarvan mededeling aan de 
adviseur onder vermelding van eventuele beperkingen van de bevoegdheid van deze persoon. 

6. In geval van detachering onthoudt de opdrachtgever zich van het in dienst nemen van deze 
gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering en een hieraan gelijke periode 
direct na het einde van de detachering met een minimum van drie maanden en een maximum van 
een jaar. 

7. De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander 
zonder toestemming van de adviseur. 

8. De opdrachtgever voldoet de door hem aan de adviseur verschuldigde bedragen uiterlijk op de 
daarvoor in het betalingsschema overeengekomen dan wel in de declaraties van de adviseur 
aangegeven tijdstippen. 
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D. (Artikel 13 DNR 2011) Aansprakelijkheid van de adviseur voor toerekenbare tekortkomingen. 
1. De adviseur is jegens de opdrachtgever aansprakelijk: 

1a. indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en 
1b. de opdrachtgever de adviseur schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij de adviseur heeft 
gesommeerd om de gevolgen van de tekortkomingen binnen een redelijke termijn te hestellen en 
bovendien 
1c. de adviseur aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan. 

2. Maakt de adviseur bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon, dan is de 
adviseur op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen tekortkomingen, tenzij de andere persoon 
door de opdrachtgever is voorgeschreven. 

 
 
E. (Artikel 14 DNR 2011) Schadevergoeding. 

1. Is de adviseur krachtens het bepaalde in artikel 13 aansprakelijk, dan is hij gehouden tot vergoeding 
van de door opdrachtgever dientengevolge geleden, directe schade. 

2. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of 
winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten 
zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 

3. De adviseur is bevoegd om in goed overleg met de opdrachtgever voor eigen rekening 
tekortkomingen, waarvoor hij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen 
voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 

4. De adviseur is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de directe schade door deze geleden als 
gevolg van een bevoegdheidsoverschrijding van de adviseur onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 
1. Bij de vaststelling van de schadevergoeding in gevolge het in de vorige volzin bepaalde wordt, naast 
de overige van belang zijnde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate, waarin de 
opdrachtgever door de  gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat. 

5. Indien een voorgeschreven persoon als bedoeld in artikel 13 lid 2 niet, niet tijdig of niet deugdelijk 
presteert en de adviseur het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding 
te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor de adviseur ontstane extra onkosten aan hem vergoeden, 
voorzover deze hem niet zijn vergoed door deze persoon. Daartegenover zal de adviseur, op eerste 
verzoek van de opdrachtgever, aan deze zijn vorderingen op deze persoon cederen tot aan het door 
de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag. 

6. Indien toekenning van de in de voorgaande leden bedoelde schadevergoeding in de gegeven 
omstandigheden, waaronder de technische aspecten, de relatieve omvang van de opdracht binnen 
een project, de aard en de ernst van de tekortkoming en de draagkracht van partijen, tot voor een of 
beide partijen kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan het scheidsgerecht dan wel de 
rechter een andere schadevergoeding vaststellen. 

7. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de adviseur slechts aansprakelijk 
indien en voorzover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van de adviseur. 

8. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de adviseur bij opdrachten die betrekking hebben op 
de uitvoering van een object alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door een 
gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering(en). 

9. Indien en voorzover de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is hij 
gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en de adviseur te vrijwaren voor 
verhaalaanspraken van de verzekeraar. 

 
 
F. (Artikel 15 DNR 2011) Omvang van de schadevergoeding. 

1. De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de 
advieskosten met een maximum van € 1.000.000. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bedraagt bij opdrachten, waarbij de opdrachtgever 
consument is en de advieskosten per opdracht lager zijn dan € 75.000, de te vergoeden schade 
maximaal € 75.000. 

 
 
G. (Artikel 16 DNR 2011) Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen. 

1. Elke aansprakelijkheid van de adviseur vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de 
opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. 

2. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de 
opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had 
behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed de adviseur in gebreke heeft gesteld. 
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3. Het vorderingsrecht uit hoofde van een toekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaren 
na de schriftelijke en met reden omklede ingebrekestelling. 

4. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze 
wordt ingesteld later dan vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is 
geëindigd. 

5. Voor de toepassing van het bepaalde in de leden 1 en 4 wordt als dag waarop de opdracht is 
geëindigd, aangemerkt de dag waarop de adviseur de einddeclaratie ter zake van de opdracht heeft 
verzonden. 

6. Voor toepassing van het bepaalde in de leden 1 en 4 wordt voor de opdracht een object betreffende, 
als de dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt de dag waarop het object is of wordt geacht 
te zijn opgeleverd, mits deze oplevering geschied voor in lid 5 bedoelde dag. 

7. Wordt de opdracht door een consument ontbonden, dan wordt voor toepassing van het bepaalde in 
de leden 1 en 4 als dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt de dag waarop de ontbinding 
plaatsvond. 

 
 
H. (Artikel 17 DNR 2011) Overige bepalingen verband houdende met schadevergoeding. 

1. Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen 
conform de opdracht. 

2. In geval dat een in dienst bij de adviseur zijnde persoon is gedetacheerd bij de opdrachtgever is de 
adviseur met inachtneming van het overig in dit hoofdstuk bepaalde slechts verantwoordelijk voor het 
beschikbaar zijn van deze persoon met de overeengekomen kwaliteit voor de overeengekomen 
periode. 

3. Behoudens het bepaalde in het vorige lid is de adviseur niet aansprakelijk voor vergoeding van schade 
van de opdrachtgever of derden (mede)veroorzaakt door de ter beschikking gestelde 
persoon/personen. 

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart de adviseur ter zake van vorderingen tot 
vergoeding van schade van derden veroorzaakt door de aan de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde persoon/personen. 

 
 
I. (Artikel 58 DNR 2011) Geschillen. 

1. Verschillen van mening tussen opdrachtgever en adviseur worden zoveel mogelijk langs minnelijke 
weg, daaronder begrepen mediation, opgelost. 

2. Indien partijen in de opdracht hebben bepaald dat geschillenbeslechting plaats vindt door middel van 
arbitrage zullen alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als 
zodanig worden beschouwd – die tussen de opdrachtgever en de adviseur of hun rechtsopvolgers of 
rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de opdracht beslecht worden, met uitsluitingen van 
de gewone rechter, door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de 
Bouw, zoals die luiden op de dag waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. 

3. Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht 
geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voorzover 
het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig dit artikel te doen beslechten. De 
vordering vervalt, indien zij bij de in lid 2 genoemde Raad aanhangig wordt gemaakt later dan drie 
maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het rechterlijk vonnis. Degene die als scheidsman of 
secretaris aan de nietig verklaarde uitspraak heeft meegewerkt, zal aan de nieuwe behandeling niet 
mogen meewerken. 

4. In afwijking van het bepaalde in lid 2 staat het de eisende partij vrij een geschil dat valt binnen de 
competentie van de rechtbank, sectie kanton, bij deze aanhangig te maken. 

 


