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Bijlage 1 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN OP DE DNR 2011 
 
De DNR 2011 passen niet helemaal bij de dienstverlening van de adviseur. De adviseur verricht 
werkzaamheden die kor cyclisch van aard zijn, zulks in tegenstelling tot waar in de DNR veelal van uit 
wordt gegaan. Vandaar dat er bepaalde afwijkingen en aanpassingen van toepassing zijn op de DNR. 
Met betrekking tot de opdracht zijn partijen de navolgende afwijkingen en aanvullingen op de DNR 
2011 overeengekomen. De adviseur hanteert ook deze afwijkingen en aanvullingen op de DNR 2011, 
waarbij dit document (bij tegenstrijdigheid) prevaleert boven de DNR 2011: 
 
Artikel 1 — Begripsbepalingen 
Aanpassen: “adviseur, de partij die de opdracht 
aanvaardt” wordt “adviseur, Adviesbureau 
Dekker Engineering”. 
 
Artikel 2 — De opdracht 
Lid 1: Toevoegen: “De tussen partijen 
overeengekomen afspraken zijn vastgelegd in de 
door de adviseur verstrekte raamovereenkomst”. 
Lid 2: Vervallen en vervangen door: “De 
adviseur stelt deze voorwaarden zo spoedig 
mogelijk ter hand aan de mogelijke 
opdrachtgever doch doet dit uiterlijk bij de 
raamovereenkomst”. 
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: Vervallen en vervangen door: “De 
opdracht is tot stand gekomen wanneer de 
adviseur een schriftelijke raamovereenkomst als 
bedoeld in artikel 2 lid 1 aan de opdrachtgever 
heeft gezonden”. 
Lid 3: Toevoegen: 'Eventuele wijzigingen op 
de overeenkomst gelden slechts indien beide 
partijen hiermee expliciet schriftelijk hebben 
ingestemd". 
 
Artikel 9 — Aanpassingen van de opdracht 
Lid 3: Toevoegen aan laatste volzin: “naar de 
werkelijk gemaakte kosten, tenzij anders is 
overeengekomen in de raamovereenkomst“. 
 

Artikel 10 — Onvoorziene omstandigheden 
Toevoegen: "Indien partijen onderling geen 
overeenstemming 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 rechter hierover 
oordelen". 
 
Artikel 11 — Algemene verplichtingen van de 
adviseur 
Lid 3: vervallen. 
Lid 8: vervallen. 
Lid 9: vervallen. 
Lid 11: Vervangen door: “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 drie jaren vanaf de dag, waarop de 
opdracht is geëindigd”. 
 
Artikel 12 — Algemene verplichtingen van de 
opdrachtgever 
Lid 3: Vervangen door: “De opdrachtgever zal 
documenten die de adviseur vervaardigt, direct 
na ontvangst beoordelen en na goedkeuring 
waarmerken”. 
Lid 4: Toevoegen: “In een dergelijk geval 
wordt de adviseur door de opdrachtgever een 
redelijke termijn geboden om deze tekortkoming 
te herstellen overeenkomstig artikel 14 lid 3”. 
Lid 7: Toevoegen: "De opdrachtgever zal de 
adviseur tijdig informeren in het geval het 
opdrachtgeverschap overgedragen zal worden 
aan een ander”. 
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Lid 9: Toevoegen: “Dit houdt in dat de 
opdrachtgever uiterlijk betaalt binnen een 
termijn van 30 dagen na factuurdatum, bij 
gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is”. 
 
Artikel 24 — Opzegging van de opdracht zonder 
grond 
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 33 — Betalingsverplichting na opzegging 
zonder grond door de opdrachtgever 
Lid 3: Vervallen. 
 
Artikel 34 — Rechten op het advies na opzegging 
zonder grond door de opdrachtgever 
Lid 3: Vervallen. 
 
Artikel 35 — Betalingsverplichting na opzegging 
zonder grond door de adviseur 
Lid 3: Vervallen. 
Lid 4: Vervallen. 
 
Artikel 36 — Rechten op het advies na opzegging 
zonder grond door de adviseur 
Vervallen. 
 
Artikel 37 — Betalingsverplichting na opzegging 
door de opdrachtgever op een grond gelegen bij 
de adviseur 
Lid 3: Vervallen. 
Lid 4: Vervallen. 
Lid 5: Vervallen. 
 
Artikel 38 — Rechten op het advies na opzegging 
door de opdrachtgever op een grond gelegen bij 
de adviseur 
Vervallen. 
 

Artikel 39 — Betalingsverplichting na opzegging 
door de opdrachtgever op een grond gelegen bij 
de opdrachtgever 
Lid 4: Vervallen. 
 
Artikel 40 — Rechten op het advies na opzegging 
door de opdrachtgever op een grond gelegen bij 
de opdrachtgever 
Lid 3: Vervallen. 
 
Artikel 42 — Betalingsverplichting na opzegging 
door de opdrachtgever op een grond gelegen bij 
de adviseur 
Lid 3: Vervallen. 
 
Artikel 43 — Betalingsverplichting na opzegging 
door de adviseur op een grond gelegen bij de 
adviseur 
Lid 3: Vervallen. 
 
Artikel 44 — Rechten op het advies na opzegging 
door de adviseur op een grond gelegen bij de 
adviseur 
Vervallen. 
 
Artikel 46 — Rechten van de adviseur op het 
advies 
Lid 4a: Vervallen. 
Lid 4b: Vervallen. 
Lid 4c: Vervallen. 
Lid 4d: Vervallen en vervangen door: “De 
adviseur heeft het recht op zijn naam en voor zijn 
rekening octrooi voor die vinding aan te vragen”. 
Lid 4e: Vervallen. 
 
Artikel 51 — Bepaling van advieskosten 
Lid 1: Aanvullen: “naar keuze schriftelijk 
vastgesteld in de raamovereenkomst waar deze 
voorwaarden deel van uitmaken”. 
Lid 2: Aanvullen: “naar keuze schriftelijk 
vastgesteld in de raamovereenkomst waar deze 
voorwaarden deel van uitmaken”. 
Lid 3: Aanvullen: “naar keuze schriftelijk 
vastgesteld in de raamovereenkomst waar deze 
voorwaarden deel van uitmaken”. 
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Artikel 55 — Advieskosten in geval van 
aanpassingen en wijzigingen 
Lid 1: Vervallen. 
Lid 2: Toevoegen: "en waarop de door 
opdrachtgever aantoonbaar geleden en aan de 
adviseur toe te rekenen schade in mindering is 
gebracht". 
 
Artikel 56 — Betaling van advieskosten 
Lid 8: Vervallen. 
Lid 11 Toevoegen: “Opdrachtgever is verplicht 
om op eerste verzoek van de adviseur 
(aanvullende) zekerheid te verstrekken. De 
opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek 
een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten 
behoeve van de adviseur te doen vestigen op 
roerende zaken alsmede op alle huidige en 
toekomstige vorderingen van de opdrachtgever 
op derden of een hypotheekrecht te verstrekken, 
zulks tot zekerheid van betaling van alle 
bestaande en toekomstige vorderingen op de 
opdrachtgever, die ter zake van incassokosten, 
rente en boetes daaronder begrepen. De 
opdrachtgever verklaart tot verpanding bevoegd 
te zijn. De opdrachtgever verleent hierdoor een 
onherroepelijke volmacht aan de adviseur om 
een pandrecht op de goederen te vestigen 
namens de opdrachtgever, ten behoeve van de 
adviseur. 
 
Artikel 57 en 58 — Geschillen 
Geen arbitrage, maar gewone rechter. 
Lid 1: Op de overeenkomst is het Nederlands 
recht van toepassing. 
 
Alleen de bevoegde rechter in het 
arrondissement van de vestigingsplaats van de 
adviseur is bevoegd om kennis te nemen van 
geschillen die voortvloeien uit of samenhangen 
met deze overeenkomst. 
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