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PROJECTEN OVER ONS WERKWIJZE BLOG CONTACT

ontwerpproces honorarium voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Bij het ondertekenen van de offerte geeft u aan kennis te hebben genomen van onze algemene
voorwaarden, zoals op deze pagina zijn aangegeven. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
de opdrachtgever wordt door ArchitectenGilde nadrukkelijk van de hand gewezen.

Als voorwaarden hanteren wij de DNR 2011, de aanvullende onderstaande artikelen, en onze daarop
afgestemde beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

DNR 2011

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten die ArchitectenGilde aangaat met haar opdrachtgever is van
toepassing De Nieuwe Regeling 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur
DNR 2011), verder te noemen: DNR 2011, tenzij in de offerte van de DNR 2011 wordt afgeweken. In
laatstbedoelde situatie geldt het bepaalde in de (ondertekende) offerte. De DNR 2011 treft u als digitale
link aan boven dit artikel.

De DNR 2011 zijn standaardvoorwaarden die de rechtsverhouding tussen opdrachtgever – architect,
ingenieur en adviseur regelt.

* indien u een opdracht heeft ondertekend volgens een oudere versie (bijv. DNR2005), dan gaat deze

automatisch over in de laatste versie (anno 2014 DNR 2011). Zo blijven we beide bij de tijd.

Download 1: Voorwaarden | DNR 2011
Download 2: Toelichting | DNR 2011

Deze zijn opgesteld door de:

- BNA | Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

– NLingenieurs | Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus

Gestandhouding offerte

ArchitectenGilde kan niet aan de uitgebrachte offerte worden gehouden, indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

CAR-verzekering 

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat een CAR-verzekering (Construction All Risk), als bedoeld in de
DNR 2011, wordt afgesloten wanneer van toepassing.

Projectreferentie 

ArchitectenGilde houdt zich het recht voor om het project en de vervaardigde werkzaamheden te
gebruiken als referentie voor acquisitiedoeleinden, aanbestedingen en als voorbeeld op internetsites tenzij
dit uitdrukkelijk in de offerte schriftelijk anders overeengekomen is.

Nederlandse recht

Op alle overeenkomsten die ArchitectenGilde met haar opdrachtgevers afsluit is het Nederlandse recht
van toepassing. Indien zich geschillen voordoen uit deze overeenkomst, zullen partijen trachten deze in
eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation. Het mediation traject zal doorlopen dienen te
worden conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam. Indien in
geval van een geschil niet tot een vergelijk wordt gekomen overeenkomstig dat reglement, is de
Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Indexering

Indexering van offerte- en aanbiedingsprijzen conform het Consumentenprijsindex (CPI) wordt voor het
eerst toegepast per 1 januari of 1 juli, waarbij tenminste 1 jaar na verstrijken van offertedatum wordt
aangehouden.

Facturering 

Facturering van de advieswerkzaamheden geschiedt in principe binnen één maand na gereedkomen van
(een deel van) de werkzaamheden. Alle factuurbedragen worden (voor zover van toepassing) verhoogd
met omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Betalingstermijn 

Als betalingstermijn voor facturering wordt veertien dagen gehanteerd, te rekenen vanaf de factuurdatum.
Betaling dient door opdrachtgever zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen deze
betalingstermijn door overmaking ten gunste van het bankrekeningnummer zoals benoemd op de factuur.
In geval van niet tijdige betaling binnen de betalingstermijn, zal over het openstaande bedrag de
wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn, alsmede komen alle buitengerechtelijke kosten ten laste van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom
met een minimun van € 300,- onverminderd het recht om de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit
bedrag te boven gaan te vorderen.
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Vorderingsrechten en bevoegdheden

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens
ArchitectenGilde vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich
een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens ArchitectenGilde kan
aanwenden.

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Wij hebben per 1-01-1999 een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Nationale
Nederlanden, onderdeel van ING Groep, gevestigd te Rotterdam.
De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is van toepassing op al onze werkzaamheden, en
dekt de schade (tot een bepaald maximum) die ontstaat als gevolg van beroepsfouten.

Verzekerd bedrag:

A. € 1.135.000 per aanspraak, voor schade voortvloeiende uit de aansprakelijkheid zoals omschreven in
rubriek A,B,C of D, doch in enig verzekeringsjaar niet meer dan € 2.270.000.

B. € 69.000 per (bouw)project, voor schade voortvloeiende uit de aansprakelijkheid zoals omschreven in
rubriek E, doch in enig verzekeringsjaar niet meer dan € 138.000.
Op deze wijze bieden wij extra zekerheid aan onze klanten.

De rubrieken van de polis voor onze aansprakelijkheidsverzekering zijn terug te vinden in deze polismantel
548-04 van Nationale-Nederlanden.

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
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