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Met betrekking tot de opdracht zijn partijen de 
navolgende afwijkingen en aanvullingen op de DNR 2011 
overeengekomen: 
 
Artikel 2 – De opdracht 
Lid 3s: Vervangen door: “of de wettelijke handelsrente ex 
artikel 6:119a BW van toepassing is, waarbij geldt dat bij 
gebreke van een andersluidende afspraak de wettelijke 
rente ex artikel 6:119 BW (consumentenrente) van 
toepassing is”. 
 
Artikel 4 – Vastlegging van de opdracht 
Lid 2:  Toevoegen: “of de adviseur aanvangt met de 

uitvoering van de werkzaamheden ter zake van 
deze opdracht, in welk geval de door opdracht-
gever getekende overeenkomst zoals deze aan 
adviseur ter hand is gesteld geldt.” 

Lid 3: Toevoegen: “Eventuele wijzigingen op de 
overeenkomst gelden slechts indien beide 
partijen hiermee expliciet hebben ingestemd.” 

 
Artikel 5 – Werkzaamheden door anderen 
Toevoegen aansluitend aan dit artikel: “mits de adviseur 
daartoe vóóraf schriftelijke goedkeuring van de 
opdrachtgever heeft verkregen. Opdrachtgever is 
gerechtigd om daarvoor aan de adviseur een persoon 
voor te schrijven. De adviseur is gerechtigd deze persoon 
te weigeren indien hij daartoe zwaarwegende bezwaren 
heeft, in welk geval de adviseur de betreffende 
werkzaamheden zelf zal uitvoeren.” 
 
Artikel 7 – De adviseur als gemachtigde van de 
opdrachtgever 
Lid 1:  Vervallen: “dan wel dat het optreden als 

gemachtigde uit de gegeven omstandigheden 
of aard van de opdracht voortvloeit.”  

 
Artikel 9 – Aanpassingen van de opdracht 
Lid 2: Toevoegen bij eerste liggende streepje: “tenzij 

redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 
adviseur de gevolgen van deze wijzigingen had 
kunnen voorzien bij het aangaan van deze 
overeenkomst.” 
Toevoegen bij vierde liggende streepje: “tenzij 
de adviseur hiermee redelijkerwijs rekening had 
moeten houden”. 

 
Artikel 10 – Onvoorziene omstandigheden 
Toevoegen: “Indien partijen onderling geen overeen-
stemming kunnen bereiken over de wijziging of over de 
vraag of sprake is van een onvoorziene omstandigheid die 
een beroep op dit artikel rechtvaardigt, zal de Raad van 
Arbitrage hierover oordelen.” 
 
Artikel 11 – Algemene verplichtingen van de adviseur 
Lid 1a:  Toevoegen: “en verplicht zich voldoende 

personeel in te zetten en beschikbaar te hebben 
voor een correcte uitvoering van deze 
opdracht.” 

Lid 7:  Toevoegen: tweede zin na woord deze: 
“schriftelijke” (toestemming). 
 
Artikel 12 – Algemene verplichtingen van de 
opdrachtgever 
Lid 2:  Vervallen: “De opdrachtgever vrijwaart de 

adviseur voor aanspraken van derden ter zake 

van deze inlichtingen, gegevens en 
beslissingen”. 

Lid 7:  Vervallen. 
Lid 8: Vervallen. 
 
Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de adviseur voor 
toerekenbare tekortkomingen 
Lid 2:  Vervallen: “met inachtneming van artikel 14.5.” 
 
Artikel 14 - Schadevergoeding 
Lid 4: Vervallen. 
Lid 5:  Vervallen. 
 
Artikel 15 – Omvang van de schadevergoeding 
Vervallen.  
 
Artikel 16 – Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen 
Lid 1: In plaats van het ter zake gestelde in de leden 

1,4, 5 en 6 van de DNR geldt dat elke 
aansprakelijkheid van de adviseur vervalt door 
het verloop van 5 jaar na: 
A. Oplevering van het bouwproject als 

bedoeld in paragraaf 10 van de UAV 2012; 
of, 

B. De dag waarop de opdracht door eerdere 
opzegging als bedoeld in artikel 16 lid 5 
van de DNR is beëindigd; 

Tenzij het bouwproject of enig onderdeel daar-
van als gevolg van een toerekenbare tekort-
koming van de adviseur een ernstig gebrek 
heeft. Een gebrek is in ieder geval als ernstig 
aan te merken, indien het de hechtheid van de 
constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan 
aantast of in gevaar brengt, dan wel anderzijds 
een gebruik van het bouwproject of een 
wezenlijk onderdeel daarvan conform zijn 
bestemming redelijkerwijs onmogelijk maakt. 
 
Een rechtsvordering, die na verloop van de 
hiervoor in dit lid bedoelde termijn aanhangig 
wordt gemaakt, is niet ontvankelijk, tenzij het 
en rechtsvordering uit hoofde van een ernstig 
gebrek betreft. De rechtsvordering uit hoofde 
van een ernstig gebrek is niet ontvankelijk, 
indien zij wordt ingesteld na verloop van tien 
jaren na oplevering van het bouwproject als 
bedoeld in paragraaf 10 van de UAV 20212 of 
de dag waarop de opdracht door eerdere 
opzegging als bedoeld in artikel 21 van de DNR 
is beëindigd.  

Lid 2:  Vervangen door: “De rechtsvordering uit hoofde 
van een toerekenbare tekortkoming verjaart als 
de opdrachtgever niet zes maanden na 
ontdekking van de tekortkoming en de 
toerekenbaarheid bij de adviseur ter zake heeft 
geprotesteerd”.  

Lid 3:  Vervangen: “vervalt” door “verjaart”  
Vervangen “twee jaren” door “vijf jaren”. 
 

 
Artikel 17 – Overige bepalingen verband houdende met 
schadevergoeding 
Lid 1:  Vervallen. 
Lid 4: Vervallen. 
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Artikel 20 – Gevolgen van vertraging of onderbreking van 
de opdracht 
Lid 2:  Toevoegen na “opdracht”: “met meer dan zes 

maanden”.  
Lid 2d:  Toevoegen: “berekend vanaf twaalf maanden 

na intreden van de vertraging of schade.” 
Lid 3: Toevoegen: waarbij de schade van de adviseur 

nimmer omzet- en/of winstderving kan 
omvatten.  

 
Artikel 22 – Limitatieve regeling opzeggingsgronden 
Vervallen.  
 
Artikel 26 – Vertraging en/of onderbreking 
Toevoegen: “Opzegging zal niet eerder kunnen 
geschieden dan nadat partijen in onderling overleg 
hebben bezien in hoeverre de overeenkomst kan worden 
aangepast naar aanleiding van de betreffende 
omstandigheden.” 
 
Artikel 27 – Toerekenbaar tekortkomen 
Lid 3: Vervallen. 
 
Artikel 28 - Overmacht 
Lid 2:  Vervallen. 
 
Artikel 30 – Wijziging rechts- of samenwerkingsvorm 
Lid 1:  Vervallen: “juridische fusie daaronder 

begrepen”. 
 
Toevoegen: 
Lid 3: “Indien de rechts- of samenwerkingsvorm van de 
adviseur wijzigt en de adviseurs behorende tot die rechts- 
of samenwerkingsvorm tot verdeling van opdrachten 
overgaan, is de opdrachtgever gerechtigd te bepalen aan 
welke (nieuwe) adviseur dan wel welk (nieuwe) 
adviseursbureau de opdracht wordt toegewezen.” 
 
Hoofdstuk 9 – Opzegging van de opdracht en Hoofdstuk 
10 – Gevolgen van de opzegging van de opdracht 
Hoofdstuk 10 vervalt. In aanvulling en/of afwijking van de 
hoofdstukken 9 en 10 van DNR 2011 geldt het hierna 
bepaalde. Bij tegenstrijdigheden tussen hoofdstuk 9 en 
navolgende bepalingen, gelden de navolgende 
bepalingen.  
1 Bij beëindiging van deze overeenkomst door 

opzegging door één van de partijen geldt – ongeacht 
welke partij de overeenkomst heeft opgezegd en 
ongeacht de reden voor opzegging dat de 
opdrachtgever aan de adviseur zal voldoen datgene 
waar de adviseur uit hoofde van deze overeenkomst 
nog recht op heeft. 

2 In het in lid 1 bedoelde bedrag is reeds inbegrepen 
een vergoeding voor het recht van de opdrachtgever 
om het advies van de adviseur te (laten) gebruiken 
zonder tussenkomst of toestemming van de 
adviseur, tenzij redelijke belangen van de adviseur 
zich daartegen zouden verzetten. De opdrachtgever 
is derhalve geen separate vergoeding voor het 
auteursrecht aan de adviseur verschuldigd. 

3 De artikelen 46, 47 en 48 van DNR 2011 incl. de 
afwijkingen hierop, zijn niet van toepassing indien de 
opdracht tussentijds is beëindigd door opzegging. 
Eén en ander met uitzondering van die bepalingen 
die op grond van dwingend recht in stand dienen te 
blijven. 

4 De adviseur is niet gerechtigd zich op eventuele 
opschortingsrechten te beroepen ten aanzien van 
het ter beschikking stellen van (delen van) het 
advies. 

 
Artikel 45 – Eigendom van de documenten 
Vervalt: “nadat de opdrachtgever aan zijn financiële 
verplichtingen jegens de adviseur heeft voldaan.” 
 
Artikel 46 – Rechten van de adviseur op het advies 
Uitsluitend voor zover van toepassing gelet op het 
bepaalde in de overeenkomst, gelden de volgende 
afwijkingen en aanvullingen: 
Lid 1 en lid 3: Toevoegen: “Het hier bedoelde recht komt 
ook de opdrachtgever toe. Bij het gebruik van het recht 
tot openbaarmaking zullen partijen de naam van de 
andere partij noemen.” 
Lid 2c: Toevoegen: “Opdrachtgever heeft het recht 
wijzigingen aan te brengen aan en in het (al dan niet 
gerealiseerde) ontwerp mits deze wijzigingen van 
 
functionele aard zijn; de adviseur kan zich hiertegen niet 
verzetten. Opdrachtgever zal de adviseur van haar 
voornemen hiertoe gedocumenteerd op de hoogte 
stellen, waarbij opdrachtgever de adviseur gedurende een 
periode van minimaal twee weken de gelegenheid biedt 
om gelijkwaardige alternatieve voorstellen te doen. 
Opdrachtgever heeft de uitsluitende bevoegdheid om te 
bepalen of de alternatieve voorstellen gelijkwaardig zijn. 
Bij gebreke van gelijkwaardige alternatieve voorstellen 
heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de 
aangekondigde wijzigingen aan te brengen. 
Opdrachtgever zal rekening houden met de 
gerechtvaardigde belangen van de adviseur, één en ander 
zoals ook opgenomen in dit artikel.” 
 
Artikel 47 – De uitvoering van het object 
Vervallen. 
 
Artikel 48 – Recht van herhaling van advies 
Lid 1:  Toevoegen: “en daarvoor de schriftelijke 

toestemming van de opdrachtgever heeft 
verkregen.” 

 
Artikel 55 – Advieskosten in geval van aanpassingen en 
wijzigingen 
Lid 2: Toevoegen: “en waarop de door opdrachtgever 

geleden schade in mindering is gebracht” 
 
Artikel 56 – Betaling van advieskosten 
Lid 4:  Vervallen. 
Lid 7:  Vervangen: “verhoogd met drie procent“ door 

“ex art. 6:119 BW).  
Vervangen de zin: “één en ander zonder nader 
herinneringsbericht of aanmaning van de 
adviseur” door “nadat de opdrachtgever hiertoe 
door de adviseur schriftelijk is aangemaand en 
daarbij een redelijke termijn voor nakoming is 
verleend”. 

Lid 9: Vervallen.  
 
Artikel 58 – Geschillen 
Lid 1:  Toevoegen voor “mediation”: “eventueel een 

nader overeen te komen vorm van alternatieve 
geschillenbeslechting zoals” 


