
 

Afwijkingen van en aanvullingen op DNR 2011 (DNR versie 2013)                  
 
1  In afwijking van de in artikel 1 (begripsbepalingen) van DNR 2011 opgenomen 

omschrijving van het begrip “toerekenbare tekortkoming” wordt dat begrip 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:74 en 6:75 van het Burgerlijk 
Wetboek als volgt gedefinieerd: 
“Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, tenzij de 
tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming 
kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan 
zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt. De schuldenaar is verplicht de schade die 
de schuldeiser lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming te 
vergoeden.” 

 
2 Artikel 10 DNR 2011 wordt aangevuld met een tweede lid luidende: “Een 

wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor zover de omstandigheden 
krachtens de aard van de overeenkomst of de in het verkeer geldende 
opvattingen voor rekening komen van degene die zich erop beroept.” 

 
3  Artikel 10 DNR 2-11 wordt voorts uitgebreid met de volgende leden: 

“10.3 De opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst zonder dat enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden door middel van een aan de adviseur gericht aangetekend 
schrijven, indien: 
a. de adviseur zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk 

gedeelte daarvan staakt dan wel overdraagt, dan wel indien adviseur 
wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden; 

b. indien de adviseur de vrije beschikking mocht verliezen over zijn 
vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een 
zodanige wijze dat naar het oordeel van opdrachtgever deugdelijke en 
tijdige uitvoering van de overeenkomst in gevaar dreigt te komen;   

c. de adviseur (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan 
adviseur  (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het 
faillissement van adviseur wordt aangevraagd of adviseur in staat van 
faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands 
akkoord aanbiedt; 

d. vast komt te staan dat de adviseur in gebreke is in de nakoming van zijn 
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en, nadat de adviseur  
schriftelijk in gebreke is gesteld, het verzuim niet binnen de daarvoor 
door opdrachtgever gestelde termijn opheft; 

10.4 De opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 3 van dit artikel 
het recht de opdracht door een andere adviseur uit te (doen) voeren. De 
opdrachtgever is gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor de 
opdrachtgever (zullen) ontstaan aan adviseur in rekening te brengen 
dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen de 
opdrachtgever eventueel nog aan de adviseur verschuldigd mocht 
blijken te zijn.” 

 
4 Artikel 12 lid 6 DNR 2011 is niet van toepassing. Artikel 12 lid 8 dient als volgt 

te worden gelezen: Aan artikel 12 lid 8 wordt toegevoegd: “De adviseur 



 

vrijwaart de opdrachtgever tegen alle gevolgen van aanspraken van derden in 
enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die 
voortvloeien uit de overeenkomst.”  

  
5 Artikel 14 lid 1 DNR 2011 dient als volgt te worden gelezen: “De schade die 

voor vergoeding in aanmerking komt ingeval de adviseur daarvoor 
aansprakelijk is, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor 
zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.” 

 
6  Artikel 14 lid 2 van DNR 2011 is niet van toepassing. 
 
7 Artikel 14 lid 5 van DNR 2011 dient als volgt te worden gelezen: “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 hetgeen gehouden, 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 voorgeschreven. De adviseur is aansprakelijk voor de 
werkzaamheden van de betreffende persoon gelijk hij aansprakelijk is voor zijn 
eigen werkzaamheden.“ De navolgende passage opgenomen in artikel 14 lid 5 
van DNR 2011 is niet van toepassing: “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.” 

 
8 Artikel 14 lid 7 DNR 2011 dient als volgt te worden gelezen: “Onverminderd 

het in de vorige leden bepaalde is de adviseur bij opdrachten die betrekking 
hebben op de totstandkoming van een object niet aansprakelijk voor schaden 
die daadwerkelijk aan de opdrachtgever worden vergoed door de voor het 
object afgesloten CAR-verzekering.” 

 
9 Artikel 15 DNR 2011 dient als volgt te worden gelezen:  
 “De door de adviseur te vergoeden schade is beperkt tot: 

a. Ingeval van aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in het in deze 
overeenkomst aangepaste artikel 16 lid 1 DNR 2011 tot een bedrag gelijk 
aan driemaal de advieskosten met een minimum van € 1.00.000 (zegge 
één honderd duizend euro), exclusief omzetbelasting.   

b. Ingeval van aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in het in deze 
overeenkomst aangepaste artikel 16 lid 2 DNR 2011tot een bedrag van                   
€ 2.500.000 (zegge twee en een half miljoen euro) exclusief 
omzetbelasting. De beperking van dit maximum bedrag tot drie maal de 
advieskosten is nadrukkelijk niet van toepassing.” 

 
10 Artikel 16 van DNR 2011 dient als volgt te worden gelezen: 

“1.  Na beëindiging van de opdracht door voltooiing of opzegging blijft de 
adviseur aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen die kunnen 



 

worden be-schouwd als een verborgen gebrek. Onder een verborgen 
gebrek verstaan partijen een gebrek dat door de opdrachtgever 
redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en dat de adviseur 
kan worden toegerekend. De rechtsvordering uit hoofde van een 
verborgen gebrek verjaart na verloop van vijf jaar na de dag waarop de 
opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. 

2. Indien er echter sprake is van een tekortkoming waardoor het object 
geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten dan wel ongeschikt dreigt te 
raken voor de bestemming waarvoor het blijkens deze overeenkomst is 
bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn tien jaar na de dag waarop de 
opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. 

3.  De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek als bedoeld in het 
eerste lid vervalt 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. 

4. De rechtsvordering als bedoeld in het vorige lid verjaart  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 
verjaringstermijn 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. 

5. De rechtsvordering uit hoofde van de aansprakelijkheid van de adviseur 
als bedoeld in het tweede lid verjaart na verloop van tien jaren vanaf de 
dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.  

6. Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel wordt als de dag 
waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing verstaand de dag 
waarop de adviseur de einddeclaratie aan de opdrachtgever heeft 
verstuurd, tenzij het object op een eerdere dag is opgeleverd in welk 
geval de dag van de oplevering geldt als beëindigingdatum. 

7. Indien de rechtsvordering krachtens het bepaalde in de vorige leden 
zou verjaren 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 
verjaringstermijn verlengd tot zes maanden na laatstgenoemd tijdstip. 

Lid 1 en lid 5 van artikel 17 DNR 2011 zijn niet van toepassing.  
 
12 Artikel 20 lid 2 sub d DNR 2012 dient als volgt te worden gelezen: 

“alle redelijkerwijs gemaakte door opdrachtgever geaccordeerde kosten, 
voortvloeiend uit verplichtingen die de adviseur reeds is aangegaan met het 
oog op de vervulling van de opdracht te rekenen tot de dag waarop de 
onderbreking / vertraging schriftelijk is aangezegd”. 
Artikel 20 lid 3 DNR 2012 dient als volgt te worden gelezen: 
“Indien de onderbreking en/of de vertraging de opdrachtgever kan worden 
toegerekend is de opdrachtgever verplicht de schade te vergoeden 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.” 



 

 
13 Artikel 22 DNR 2011 dient als volgt te worden gelezen: 

“De in deze regeling geregelde opzeggingsgronden laten onverlet dat de 
overeenkomst op verzoek van de meest gerede partij wegens toerekenbare 
tekortkomingen van de andere partij door de rechter wordt ontbonden.” 

 
14 Artikel 27 lid 2 en 28 lid 2 DNR 2011zijn niet van toepassing.  
 
15 Artikel 31 DNR 2011 is niet van toepassing. 
 
16 Artikel 32 dient als volgt te worden gelezen: 

“Heeft de opdrachtgever bedongen dat de vervulling van de opdracht in het 
bijzonder moet worden toevertrouwd aan een bepaalde persoon en komt deze 
persoon te overlijden of wordt deze persoon arbeidsongeschikt, dan eindigt de 
opdracht van rechtswege, tenzij partijen anders overeen komen. 
 

17 Artikel 33 lid 2 en lid 3, alsmede artikel 35 lid 3 en 4, artikel 37 lid 3, 4 en 5, 
artikel 39 lid 2, 3 en 4, artikel 40 lid 2, 3 en 4 en artikel 43 lid 3, 4 en 5 DNR 
2011 zijn niet van toepassing. 

 
18 Artikel 46 lid 1 wordt als volgt gelezen: 

“De adviseur, of diens rechtverkrijgende(n) heeft het recht tot 
openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, 
tekeningen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van 
maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of 
informatiedragers die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, 
of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in het Beneluxverdrag inzake de 
intellectuele eigendom inzake merken, tekeningen of modellen. De 
opdrachtgever is gerechtigd, mits met vermelding van de naam van de 
adviseur als maker, ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto's en alle andere  
afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle 
andere voorwerpen of informatiedragers die van zijn ontwerp een afbeelding of 
voorstelling vormen voor publicatiedoeleinden te gebruiken. Indien de adviseur 
deze ontwerpen  
 tekeningen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van 
maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of 
informatiedragers die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen 
voor publicatiedoeleinden wil gebruiken dient dit vooraf bij de opdrachtgever te 
worden gemeld. 

 
19 De artikelen 47 en 48 van DNR 2011 zijn niet van toepassing. 
 
20 Artikel 56 lid 4 tot en met 10 zijn niet van toepassing en daarvoor in de plaats 

dient het volgende te worden gelezen: 
“4. Declaraties dienen te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in artikel 35 

van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Daarnaast dient de adviseur 
op gedagtekende en genummerde declaraties in ieder geval de 
volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: 

  -  naam, adres en vestigingsplaats van opdrachtnemer; 



 

-  het werk en de plaats(en) van levering c.q. uitvoering waarop de 
declaratie betrekking heeft; - het opdracht- c.q. projectnummer, 
indien dit door de opdrachtgever is verstrekt;  

-  het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de declaratie 
betrekking heeft; 

  -  het reeds gedeclareerde bedrag, inclusief de betreffende 
    declaratie; 
  -  het nog te declareren bedrag; 

5. De adviseur is niet gerechtigd een declaratie te verhogen met een 
kredietbeperkingstoeslag. 

6.  Declaraties die niet aan de hiervoor gestelde eisen voldoen, worden 
door de opdrachtgever geretourneerd en niet betaald. Tot het moment 
van ontvangst van de juiste declaratie zal de opdrachtgever niet in 
verzuim geraken. 

7. Betaling van de declaratie zal plaatsvinden binnen 30 dagen na 
ontvangst van de declaratie en goedkeuring van de werkzaamheden 
door de opdrachtgever. 
De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd haar betalingsverplichting 
op te schorten, indien de adviseur enige verplichting voortvloeiende uit 
de overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden niet (meer) 
nakomt. 

8. Verricht de opdrachtgever de verschuldigde betaling niet tijdig en is de 
vertraging niet het gevolg van een aan de adviseur toe te rekenen 
omstandigheid, dan is de opdrachtgever zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim en kan de adviseur aanspraak maken op 
vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage, dit met 
ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.  

9.  De opdrachtgever heeft niet het recht het bedrag van de declaratie te 
verminderen met opeisbare bedragen, die de adviseur is verschuldigd 
aan de opdrachtgever. Ook de adviseur heeft niet het recht enig 
gedeclareerd bedrag te verrekenen met opeisbare bedragen die de 
opdrachtgever verschuldigd is aan de adviseur.  

10.  Betaling door de opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van 
recht in.” 

   
21 Artikel 58 lid 4 van DNR 2011 is niet van toepassing. 
 
 
 
 Mozaïek Wonen, voor het laatst vastgesteld augustus 2019 
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