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1. Op alle aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden en adviezen van Adviesbureau 

Haver Droeze B.V. zijn van toepassing: de Nieuwe Regeling 2011, 
Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), 
zoals gedeponeerd op 21 juli 2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder 
nummer 78/2011, alsmede de onderstaande bepalingen. In geval van strijd tussen 
de DNR 2011 en de onderstaande bepalingen, prevaleren laatstgenoemde 
bepalingen. 

 
2. Alle aanbiedingen van Adviesbureau Haver Droeze B.V. zijn vrijblijvend. 

Adviesbureau Haver Droeze B.V. is eerst gebonden nadat een opdracht schriftelijk 
en uitdrukkelijk is aanvaard. Mondelinge toezeggingen verbinden Adviesbureau 
Haver Droeze B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd aan een 
opdrachtgever. 

 
3. Op verzoek van Adviesbureau Haver Droeze B.V. deelt de opdrachtgever schriftelijk 

aan Adviesbureau Haver Droeze B.V. mede de namen en bevoegdheden van 
personen door wie de opdrachtgever zich met betrekking tot de opdracht wenst te 
laten bijstaan of vertegenwoordigen. 

 
4. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, 

rapporten, berekeningen, verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede 
maquettes, modellen, computerbestanden en andere informatiedragers – al dan niet 
elektronisch van aard – die Adviesbureau Haver Droeze B.V. bij de vervulling van de 
opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan de 
opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

 
5. Adviesbureau Haver Droeze B.V. heeft, met uitsluiting van ieder ander, het recht van 

verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, 
tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerpen, 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 of in de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of 
deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 
Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van Adviesbureau Haver 
Droeze B.V. te  herhalen – ook niet indien het slechts een deel van een al dan niet 
verwezenlijkt ontwerp van Adviesbureau Haver Droeze B.V. betreft – zonder de 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Adviesbureau Haver Droeze B.V.. 
Adviesbureau Haver Droeze B.V. kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van 
zijn hiervoor bedoelde toestemming, het betalen van een geldelijke vergoeding 
daaronder begrepen. 

 
6. Adviesbureau Haver Droeze B.V. heeft het recht om zijn ontwerpen bij herhaling te 

verwezenlijken, voor zover redelijke belangen van de (eerdere) opdrachtgever(s) 
zich niet daartegen verzetten. 

 
7. Het is niet toegestaan aan een project, dan wel aan onderdelen daarvan, dat 

verwezenlijkt is naar het ontwerp van Adviesbureau Haver Droeze B.V., wijzigingen 
aan te brengen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Adviesbureau 
Haver Droeze B.V.. 

 



 

 
 

8. Indien de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet 
tijdig verricht, heeft Adviesbureau Haver Droeze B.V. aanspraak op vergoeding van 
de rente tegen het wettelijk percentage met ingang van de dag waarop de betaling 
uiterlijk had behoren te geschieden. Daarnaast heeft Adviesbureau Haver Droeze 
B.V. aanspraak op administratiekosten die tenminste € 25 per aanmaning bedragen. 

 
9. Voor rekening van de opdrachtgever komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke 

kosten verbonden aan de invordering van de te late betalingen van de 
opdrachtgever, waarbij de omvang van deze kosten bij voorbaat wordt gesteld op 
tenminste 15% van de door de opdrachtgever verschuldigde hoofdsom. 

 
10. Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen, geldt ten aanzien van de 

omvang van de schadevergoeding als bedoeld in artikel 15 DNR 2011 dat deze per 
opdracht is beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten, met een maximum 
van € 1.000.000. Een en ander met dien verstande dat tevens het bepaalde in artikel 
15 lid 3 in acht wordt genomen. 

 
11. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder 

de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 
 
 
Gedeponeerd handelsregister Amersfoort d.d. 22 juli 2021. 
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