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ALGEMENE VERPLICHTINGEN
VAN PARTIJEN
Artikel 11
Algemene verplichtingen van de adviseur
1.

De adviseur:
1a.	vergewist zich bij het aanvaarden van een opdracht
over de voor de juiste vervulling daarvan noodzakelijke
kennis en kunde te (kunnen) beschikken;
2b.	is gehouden om alle gegevens van een opdrachtgever
vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als
vertrouwelijk aan de adviseur bekend zijn of voor zover
de adviseur redelijkerwijze kan of behoort te weten dat
deze gegevens vertrouwelijk zijn.
2.	De adviseur is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig
uit te voeren, de opdrachtgever onafhankelijk in een
vertrouwenspositie terzijde te staan en zijndiensten naar
beste kunnen en wetenschap te verrichten. De adviseur
dient alles te vermijden wat de onafhankelijkheid van het
advies kan schaden.
3.	De adviseur sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, waarvan de polis ten minste de dekking biedt
van de door de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering
der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA en
NLingenieurs Branchevereniging van advies-, managementen ingenieursbureaus, gezamenlijk laatst vastgestelde en
gepubliceerde raampolis. Op verzoek van de opdrachtgever
legt de adviseur bescheiden over waaruit blijkt dat hij aan
deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
4.	De adviseur houdt rekening met de voor de opdracht van
belang zijnde publiek- en privaatrechtelijke regelgeving,
waarvan het bestaan van algemene bekendheid onder
adviseurs mag worden verondersteld.
5.	De adviseur houdt de opdrachtgever op de hoogte van de
uitvoering van de opdracht. De adviseur verstrekt naar
beste vermogen en tijdig desgevraagd alleinlichtingen,
waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de
uitvoering van de opdracht, veranderingen van wettelijke
regelgeving, of veranderingen omtrent de financiële
aspecten van de opdracht, de financiële gevolgen van al dan
niet noodzakelijke wijziging daarvan, alsmede inlichtingen
omtrent overeenkomsten die de adviseur ter vervulling van
de opdracht met derden heeft gesloten.
6.	De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen
tijdsschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders
is overeengekomen, betreffen de termijnen in het
overeengekomen tijdsschema geen fatale termijnen.
7.	De adviseur vangt eerst aan met een volgende fase nadat
de opdrachtgever daartoe schriftelijk zijn toestemming
heeft verleend. In deze toestemming wordt de goedkeuring
van de werkzaamheden verricht in de voorafgaande
fasen geacht te zijn begrepen, behalve voor zover de
opdrachtgever zijn goedkeuring aan onderdelen van de
werkzaamheden uitdrukkelijk heeft onthouden.
8.	De adviseur deelt schriftelijk aan de opdrachtgever mee
welke natuurlijke persoon of personen bevoegd zijn de
adviseur te vertegenwoordigen, zo nodig onder vermelding
van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.
9.	De adviseur dient bij beëindiging van de opdracht die
betrekking heeft op de totstandkoming van een object,
de opdrachtgever in het bezit te stellen van de door hem
opgestelde documenten die van belang zijn voor het beheer
en gebruik van dat object.
l0.	De adviseur is verplicht de opdrachtgever te waarschuwen,
indien inlichtingen en/of gegevens verstrekt door of
namens de opdrachtgever of beslissingen genomen door
of namens de opdrachtgever klaarblijkelijk zodanïge fouten
bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen
van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder
waarschuwing bij de vervulling van de opdracht daarop zou
voortbouwen.
11.	De adviseur bewaart de gegevens die op de opdracht
betrekking hebben en waarvan het belang, mede gelet op
de aard van de opdracht en de overige omstandigheden,
zulks kennelijk vordert op een door hem te bepalen
wijze gedurende een periode van vijf jaren vanaf de dag,
waarop de opdracht is geëindigd. Het bepaalde in artikel
16 leden 5 tot en met 7 (aansprakelijkheidsduur) is van
overeenkomstige toepassing.
12.	Desgevraagd stelt de adviseur, tegen vergoeding van de
onkosten, duplicaten van de door hem ter zake van de
opdracht bewaarde gegevens ter beschikking aan de
opdrachtgever.
13.	De adviseur is van de in lid 11 bedoelde bewaarplicht
ontheven, indien hij de door hem bewaarde gegevens aan
de opdrachtgever aanbiedt en deze desgevraagd aan de
opdrachtgever overdraagt.

Artikel 12
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 van een adviseur vertrouwelijk
te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk
aan de opdrachtgever bekend zijn of voor zover 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 desgevraagd 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.	De opdrachtgever deelt schriftelijk aan de adviseur mee
welke natuurlijke persoon of personen bevoegd zijn de
opdrachtgever te vertegenwoordigen, zo nodig onder
vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.
6.	In geval van detachering onthoudt de opdrachtgever zich
van het in dienst nemen of op andere wijze inschakelen
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 vrijwaart de adviseur tegen
aanspraken van derden, die gerelateerd zijn aan de
advieswerkzaamheden verricht uit hoofde van de opdracht
aan de adviseur. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van
de adviseur jegens de opdrachtgever.
9.	De opdrachtgever voldoet tijdig aan zijn
betalingsverplichting.

AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE ADVISEUR
Artikel 13
Aansprakelijkheid van de adviseur voor toerekenbare
tekortkomingen
1.	De adviseur is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor
zijn toerekenbare tekortkoming.Voor zover nakoming niet
reeds blijvend onmogelijk is, vindt dit lid slechts toepassing
met inachtneming van de wettelijke regeling van verzuim
van de schuldenaar.
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 met
inachtneming van het bepaalde in artikel 1 4 lid 5.
Artikel 14
Schadevergoeding
1.	In geval van een toerekenbare tekortkoming is de adviseur
uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe
schade.
2.	Tot de directe schade behoren in geen geval:
bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving,
waardevermindering van producten evenmin als de kosten
die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn
als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
3.	De opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met
de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in
goed overleg de adviseur de gelegenheid te geven binnen
een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen,
waarvoor de adviseur aansprakelijk is, te herstellen of de
uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken
of op te heffen onverminderd de aansprakelijkheid van de
adviseur voor schade ten gevolge van de tekortkomingen.
4.	Bij de vaststelling van de schadevergoeding in geval van een
overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
wordt, naast met 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 door of namens de opdrachtgever het inschakelen
van een bepaalde persoon is of wordt voorgeschreven,
is de adviseur voor wat het werk van die persoon betreft
jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot
datgene, waartoe de adviseur die persoon kan houden
krachtens de voorwaarden van de tussen de adviseur en de
voorgeschreven persoon geldende afspraken, zoals deze
door de opdrachtgever zijn aanvaard of goedgekeurd. Indien
de voorgeschreven persoon tekortschiet en de adviseur
het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/
of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever
de voor de adviseur ontstane extra kosten aan hem
vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door de
voorgeschreven persoon. Daartegenover zal de adviseur,
op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze zijn
vordering op de voorgeschreven persoon cederen tot aan
het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.
6.	Een op grond van de voorgaande regels bepaalde
schadevergoeding is niet van toepassing voor zover deze
schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
7.	Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de
adviseur bij opdrachten die betrekking hebben op de
totstandkoming van een object alleen aansprakelijk
voor schaden die niet zouden worden gedekt door een
gebruikelijke CAR-verzekering of een vergelijkbare
Artikel 15
Omvang van de schadevergoeding
verzekering.
1.	De door de adviseur te vergoeden schade is naar keuze van
partijen per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de
advieskosten met een maximum van € 1 .000.000 of tot
een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een
maximum van € 2.500.000.
2.	Indien partijen geen keus bepaalden betreffende de omvang
van de door de adviseur te vergoeden schade, is deze per
opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten
met een maximum van € 1 .000.000.
3.	In aanvulling op de voorgaande twee leden geldt dat ingeval
de opdrachtgever een consument is, de in die twee leden
genoemde beperkingen niet lager kunnen zijn dan € 75.000.
Artikel 16
Aansprakelijkhcidsduur en vervaltermijnen
1.	De 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 vervalt en is niet ontvankelijk indien de
opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de
tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren
te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij de
adviseur ter zake heeft geprotesteerd.
3.	De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare
tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk door verloop
van twee jaren na het schriftelijke en met redenen omklede
protest. Indien de opdrachtgever de adviseur een termijn
heeft gesteld waarbinnen deze de tekortkoming zal
wegnemen, begint de vervaltermijn eerst te lopen bij het
einde van deze termijn, of zoveel eerder als de adviseur
te kennen heeft gegeven de tekortkoming niet te zullen
herstellen.
4.	De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare
tekortkoming vervalt in ieder geval na verloop van vijf
jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of
opzegging is geëindigd. De rechtsvordering die na deze
termijn wordt ingesteld is niet ontvankelijk.
5.	Indien de einddeclaratie op een eerdere dag wordt
verzonden dan de dag waarop de opdracht door opzegging
of voltooiing is geëindigd, geldt de eerdere dag als dag
waarop de opdracht is geëindigd.
6.	Voor de 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 geschiedt voor de 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.
8.	Indien de rechtsvordering krachtens het bepaalde in de
vorige leden zou vervallen tussen het tijdstip waarop de
adviseur aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat
hij de tekortkoming zal onderzoeken of herstellen en het
tijdstip waarop hij het onderzoek en de pogingen tot herstel
kennelijk als beëindigd beschouwt, wordt de vervaltermijn
verlengd tot zes maanden na laatstgenoemd tijdstip.

Artikel 17
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 bij de adviseur in dienst 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.
5.	Voor vergoeding van andere schade dan in dit hoofdstuk
genoemd, is de adviseur slechts aansprakelijk indien en
voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove
onzorgvuldigheid van de adviseur.
Artikel 18
Opdrachtgever is consument
	Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in
dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing tenzij het
bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

VERTRAGING, ONDERBREKING
EN GEVOLGEN DAARVAN
Artikel 19
Vertraging en onderbreking van de opdracht
1.	De adviseur deelt de opdrachtgever, schriftelijk en onder
vermelding van de oorzaak van de vertraging binnen
bekwame tijd na het intreden van een vertraging, mee per
welke datum deze is ingetreden.
2.	De opdrachtgever kan de adviseur gelasten de opdracht te
onderbreken. De opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk
en onder vermelding van de gronden mee te delen.
Artikel 20
Gevolgen van vertraging of onderbrelfing van de opdracht
1.	Na de in artikel 19 leden 1 en 2 omschreven mededeling
treden partijen binnen bekwame tijd in overleg omtrent de
gevolgen van de vertraging of de onderbreking en nemen
daarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
2.	Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of
onderbroken en is dit de adviseur niet toe te rekenen, dan
is de opdrachtgever verplicht op declaratie van de adviseur
aan deze te vergoeden, berekend naar de stand van de
werkzaamheden ten tijde van de mededeling bedoeld in
artikel 1 9 leden 1 en 2:
2a. het honorarium;
2b. de bijkomende kosten;
2c. de toezichtskosten;
2d.	alle redelijketwijs gemaakte en nog te malfen kosten,
voortvloeiend uit verplichtingen die de adviseur reeds
is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van
de opdracht.
3.	De opdrachtgever is tevens verplicht te vergoeden de
schade die de adviseur lijdt als gevolg van de onderbreking
en/of de vertraging, onverminderd de gehoudenheid van de
adviseur die schade zoveel mogelijk te beperken.
4.	Het bepaalde in artikel 55 lid 3 is van overeenkomstige
toepassing.

