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Artikel 1  
UITVOERING OPDRACHT

1 
De architect vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt daarbij 
rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de 
opdrachtgever bij als adviseur.

2
De opdrachtgever geeft de architect alle informatie die hij heeft 
en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. De architect kan 
uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij 
duidelijk is dat nader onderzoek hiernaar nodig is. 

3
De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met de 
architect geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het 
vervullen van de opdracht door de architect.

4
Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om 
één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie 
dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) 
worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht 
aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.

5
Indien voor het werk van de architect termijnen zijn overeenge-
komen, garandeert de architect dat de werkzaamheden binnen die 
termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 6).

Artikel 2  
ADVIESKOSTEN
 
1
Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten 
(honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:

a
op basis van de door de architect bestede tijd tegen een van
tevoren afgesproken uurtarief;

b
door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten;

c
naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf. 

2
De opdrachtgever betaalt de architect naast de advieskosten een 
vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:

a
na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet-  
en regelgeving;
 
b
door de opdrachtgever verlangde wijzigingen. 
De architect licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen 
en de daaraan verbonden kosten.

3
De advieskosten zijn exclusief de kosten die de architect maakt bij 
de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en 
verblijfkosten. De opdrachtgever vergoedt deze kosten afzonderlijk, 
tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 3  
BETALING

1
De architect declareert de advieskosten in termijnen naar de stand 
van zijn werkzaamheden. De kosten declareert hij met een tussen-
tijd van minstens één maand. Voor beide soorten kosten kunnen 
partijen anders overeenkomen.

2
Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen een 
maand na verzending van die declaratie.

3
Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder 
dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De architect mag, 
met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet 
betaalde bedrag in rekening brengen.

4
Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, mag de architect de 
uitvoering van de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat de 
architect de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog 
binnen zeven dagen te betalen en dat die betaling is uitgebleven.

5
Indien de architect tot invordering overgaat, zijn de daaraan ver-
bonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdracht-
gever die niet op tijd betaalt, mag de door de architect reeds aan 
hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke niet gebruiken.
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Artikel 4 
GEBRUIK ONTWERP

1
De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen 
heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.

2
De opdrachtgever mag niet afwijken van een ontwerp en geen 
wijzigingen daarop aanbrengen, tenzij hij dat doet in overleg met de 
architect.

3
De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of 
gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van de 
architect. De architect kan aan zijn toestemming voorwaarden ver-
binden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding. De architect 
zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

 
Artikel 5  
VOORTIJDIGE BEËINDIGING

1
De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen. 
De architect kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen 
opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en 
het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.

2
Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het 
moment van de opzegging. De opdrachtgever vergoedt de architect 
de tot dan toe gemaakte kosten.

3
Bij opzegging mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde 
ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van 
de architect. De architect weigert zijn toestemming niet wanneer dat 
in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 6 
VERTRAGING

1
Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onder-
broken door omstandigheden die de architect niet kunnen worden 
verweten, is de opdrachtgever gehouden de architect diens kosten, 
die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. De architect beperkt de 
kosten /schade zo veel mogelijk.

2
Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan 
drie maanden, dan laat de architect, zodra dat mogelijk is, de 
opdrachtgever weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. De 
architect houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen 
van de opdrachtgever.

Artikel 7 
AANSPRAKELIJKHEID

1
De architect is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor 
de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare te-
kortkoming van de architect in de nakoming van zijn verplichtingen. 

2
Een toerekenbare tekortkoming wil hier zeggen: een tekortkoming 
die een goed en zorgvuldig handelend architect kan en behoort te 
vermijden. Dit met inachtneming van normale oplettendheid en de 
voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen.

3
Indien de opdrachtgever vindt dat de architect is tekort geschoten, 
stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en in de gelegenheid de 
tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

4
De architect vergoedt per opdracht maximaal € 75.000 aan schade. 
Indien de advieskosten hoger zijn €75.000 is de schadevergoeding 
gelijk aan die advieskosten, met een maximum van € 1.000.000. 

5
De aansprakelijkheid van de architect vervalt na vijf jaar, vanaf de 
dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door 
opzegging is geëindigd.

Artikel 8  
GESCHILLEN

1
Verschillen van mening tussen opdrachtgever en architect worden 
zoveel mogelijk onderling opgelost. 

2
Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen op-
drachtgever en architect ontstaan, worden beslecht door de burger-
lijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van 
de partijen als zodanig worden beschouwd.

3
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 
DEPOT

De Rechtsverhouding consument – architect CR 2013, verkort 
aangehaald als “CR 2013”, is gedeponeerd ter 
JULI¿H�YDQ�GH�5HFKWEDQN�WH�$PVWHUGDP��'HSRW�ORRSW�
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*) Verwervingskosten:
 a Aankoopsom terrein
 b Notariskosten
 c Kosten voor tussenpersonen
 d Verschuldigde belastingen m.b.t. het verwerven van eigendom van en/of beheersrecht over  
  het terrein
 e Kosten van kadastrale inschrijvingen, doorhalingen, splitsing en andere werkzaamheden in  
  verband met de eigendomsverkrijging
 f Vergoedingen en schadeloosstellingen aan derden, ter verkrijging van de vrije beschikking  
  over het terrein

subkosten subbedrag bedrag
 
Bedrijfsinstallaties
Bouwkundige en/of installatietechnische 
werken t.b.v. bedrijfsinstallaties en  
losse inrichtingen
Bedrijfsinstallaties
Losse inrichtingen
Bestrating
Beplanting
Bouwkundige en/of installatietechnische 
werken t.b.v. bedrijfsinstallaties en  
losse inrichtingen
 Totaal excl. BTW
 Totaal incl. BTW

InrIchTIngSkoSTen
Kosten om het gebouw/de gebouwen overeenkomstig  
de bestemming te kunnen gebruiken.

Gebouw of gebouwen

Terrein 

subkosten subbedrag bedrag
 
Bouwkundige werken
Installaties
Vaste inrichtingen
Bouwkundige werken
Installaties
Vaste inrichtingen
 Totaal excl. BTW
 Totaal incl. BTW

BoUWkoSTen
Kosten die voortvloeien uit aangegane  
verplichtingen t.b.v. het bouwproject.

Gebouw of gebouwen

Terrein 

subkosten subbedrag bedrag
 

Werken binnen het terrein
Werken buiten het terrein
 Totaal excl. BTW
 Totaal incl. BTW

grondkoSTen
Kosten van het terrein dat hoort bij het gebouw/de gebouwen.

Verwervingskosten*
Infrastructurele voorzieningen
Bouwrijp maken

Baten
Totaal stichtingskosten excl. BTW
incl. BTW

Grondkosten
Bouwkosten
Inrichtingskosten
Bijkomende kosten
Totaal investeringskosten
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*) Mogelijke overige advieskosten:
  a. Opmeten van het terrein
  b. Grondonderzoek (verplicht van overheidswege)
  c. Funderingsadvies (verplicht van overheidswege)
  d. Adviseur bouwfysica
  e. Adviseur installatie
  f. Bouwkostendeskundige
  g. Interieurarchitect
  h. Projectmanagement
  i. Toezicht

BATen
Premies

Subsidies

Bijdragen

 
Energiepremie
Overige premies
Gemeentelijke subsidies
Rijkssubsidies
Fiscale bijdrage
Overige bijdragen
 Totaal

BIjkoMende koSTen
Kosten die betrekking hebben op de grondkosten,  
bouwkosten en inrichtingskosten. 

Voorbereidings- en begeleidingskosten

+HI¿QJHQ

Verzekeringen

Aanloopkosten

Financieringskosten

Risicoverrekeningen
Onvoorziene uitgaven
Onderhoudskosten van het verworven terrein
Omzetbelasting

subkosten subbedrag bedrag
 
Architecten advieskosten
Constructeurkosten
Overige advieskosten*
Leges omgevingsvergunning 
Precario
Aansluitkosten nutsbedrijven
2YHULJH�KHI¿QJHQ
CAR-verzekering
Overige verzekeringen
Verhuiskosten
Overige aanloopkosten
Afsluitkosten
Rentelasten tijdens de bouw
Overige renteverliezen
Prijsstijgingen bouwkosten

Grondkosten
Bouwkosten
Inrichtingskosten
Bijkomende kosten
 Totaal excl. BTW
 Totaal incl. BTW
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�
STAPPEN � WERKZAAMHEDEN 
�
Voorbereiding � �� 2SVWHOOHQ�SURJUDPPD�YDQ�HLVHQ��SYH��

�� %HRRUGHOLQJ�YDQ�KHW�EXGJHW�DDQ�GH�KDQG�YDQ�KHW�SYH�
�� 6FKDWWLQJ�ERXZWLMG���SURFHGXUH��
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
Voorontwerp � �� %HRRUGHOLQJ�VLWXDWLH�HQ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�

�� 0DNHQ�VLWXDWLHWHNHQLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
�� 9DVWVWHOOHQ�ERXZWHFKQLVFKH�HQ�RI�JHEUXLNVWHFKQLVFKH�NZDOLWHLW�EHVWDDQGH�

EHERXZLQJ�
�� 9DVWVWHOOHQ�VWHGHQERXZNXQGLJH�NDGHUV��ULFKWOLMQHQ�YRRU�GH�RPJHYLQJ��HQ�

EHQRGLJGH��GHHO�YHUJXQQLQJHQ�
�� 2SQDPH�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��WHNHQLQJHQ�PDNHQ�
�� $GYLHV�RQWZHUSNHX]HQ��LQWHJUDWLH�UXLPWHFODLPV�
�� &R|UGLQDWLH�DGYLVHXU�FRQVWUXFWLH�HQ�ZDUPWH�HQHUJLH�LQVWDOODWLHV�
�� $QDO\VH�HQHUJLHSUHVWDWLHQRUP��RSVWHOOHQ�HQHUJLHFRQFHSW�
�� $GYLHV�GXXU]DDP�ERXZHQ�
�� $QDO\VH�YHLOLJKHLGV��HQ�JH]RQGKHLGVSODQ�
�� 2YHU]LFKW�EHQRGLJGH�YHUJXQQLQJHQ�
�� 0DNHQ�YRRURQWZHUS�JHERXZ�
�� 2SVWHOOHQ�JOREDOH�VFKDWWLQJ�ERXZNRVWHQ�
�� 0DNHQ��'�YLVXDOLVDWLHV�HQ�RI�PDTXHWWH�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
Definitief Ontwerp � �� 0DNHQ�GHILQLWLHI�RQWZHUS�

�� $GYLHV�RQWZHUSNHX]HQ��LQWHJUDWLH�UXLPWHFODLPV�RYHULJH�DGYLVHXUV�
�� &R|UGLQDWLH�DGYLVHXUV�FRQVWUXFWLH�HQ�ZDUPWH�HQHUJLH�LQVWDOODWLHV�
�� 6FKDWWLQJ�ERXZNRVWHQ�
�� $QDO\VH�KDDOEDDUKHLG�RSOHYHULQJVGDWXP�
�� $QDO\VH�YHLOLJKHLGV��HQ�JH]RQGKHLGVSODQ�
�� %HUHNHQLQJ�HQHUJLHSUHVWDWLHFRsIILFLsQW��(3&��
�� 2YHUOHJ�PHW�GLYHUVH�LQVWDQWLHV�RYHU�DDQYUDDJ�RPJHYLQJVYHUJXQQLQJ�
�� 2YHUOHJ�PHW�GLYHUVH�LQVWDQWLHV�RYHU�EHVWHPPLQJ��JHEUXLN�HQ�VXEVLGLsULQJ�
�� ,QYHQWDULVDWLH�YDQ�SRWHQWLsOH�GXXU]DDPKHLGVPDDWUHJHOHQ�HQ�HIIHFWHQ�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
Technische Specificatie / Bestek � �� 0DNHQ�YRRUEHUHLGLQJVWHNHQLQJHQ�

�� 0DNHQ�WHFKQLVFKH�VSHFLILFDWLH�RI�EHVWHN�
�� &R|UGLQDWLH�DGYLVHXUV�FRQVWUXFWLH�HQ�ZDUPWH�HQHUJLH�LQVWDOODWLHV�
�� %HJURWLQJ�YDQ�ERXZNXQGLJH�ZHUNHQ�HQ�FDOFXODWLH�ERXZNRVWHQ�
�� 6FKDWWLQJ�YDQ�GH�ERXZWLMG�
�� 0DNHQ�YHLOLJKHLGV��HQ�JH]RQGKHLGVSODQ�
�� 2YHUOHJ�PHW�ERXZ��HQ�ZRQLQJWRH]LFKW�RYHU�DDQOHYHULQJ�YDQ��GHWDLO�JHJHYHQV�

YRRU�RPJHYLQJVYHUJXQQLQJ�DFWLYLWHLW�ERXZHQ�
�� 8LW�QDDP�YDQ�GH�RSGUDFKWJHYHU�DDQYUDJHQ�YDQ�GH�RPJHYLQJVYHUJXQQLQJ�
�� 'HILQLWLHYH�ILQDQFLsOH�XLWJDQJVSXQWHQ�
�� $GYLVHULQJ�RSGUDFKWJHYHU�RYHU�SULMVDDQELHGLQJ�GRRU«�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
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STAPPEN � WERKZAAMHEDEN 
 
Contractvorming � �� 9HUNULMJEDDU�VWHOOHQ�WHFKQLVFKH�VSHFLILFDWLH�RI�EHVWHN�

�� %HNHQGPDNLQJ�DDQEHVWHGLQJ�HQ�RI�XLWQRGLJHQ�DDQQHPHUV�
�� 9RRUVWHO�XLW�WH�QRGLJHQ�JHJDGLJGHQ��RSVWHOOHQ�VHOHFWLHFULWHULD�
�� 8LWQRGLJLQJ�WRW�SULMVDDQELHGLQJ�
�� ,QOLFKWLQJHQ�HQ�RI�DDQZLM]LQJHQ�HQ�RSPDDN�QRWD�V�UHVSHFWLHYHOLMN�SURFHV�YHUEDDO�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

 
Gunning � �� +HW�YRHUHQ�YDQ�SULMVRYHUOHJ�PHW�GH�DDQQHPHU�

�� 2SPDDN�FRQFHSW�JXQQLQJVEULHI�RI�FRQFHSW�XLWYRHULQJVFRQWUDFW�
�� %HRRUGHOLQJ�SURGXFHQWHQ�RI�SURGXFWIDFLOLWHLWHQ�YDQ�JHJDGLJGH�OHYHUDQFLHUV�HQ�

UDSSRUWDJH�
�� 2YHUOHJ�PHW�OHYHUDQFLHUV�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
Uitvoering en oplevering � �� 0DNHQ�WHNHQLQJHQ�YRRU�ERXZXLWYRHULQJ�

�� 0DNHQ�WHNHQLQJHQ�PHW�KRRIGYRUP���PDDW�HQ�SODDWV�YDQ�RYHULJH��EXLWHQ�GH�
ERXZSODDWV�WH�YHUYDDUGLJHQ�FRPSRQHQWHQ�

�� &R|UGLQDWLH�YDQ�GH�RQWZHUSHQ�HQ�RI�DGYLH]HQ�YDQ�GH�ELM�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�KHW�
SURMHFW�EHWURNNHQ�SDUWLMHQ�

�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
Directievoering � �� 5DSSRUWDJH�XLWYRHULQJ�QDDU�GH�HLVHQ�YDQ�JHVORWHQ�RYHUHHQNRPVWHQ�

�� *HYHQ�YDQ�RUGHUV�HQ�DDQZLM]LQJHQ�RYHU�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�KHW�ZHUN�
�� %RXZYHUJDGHULQJHQ�KRXGHQ�HQ�YHUVODJHQ�PDNHQ�
�� &RQWUROHUHQ�KRRIGYRUP���PDDW�HQ�SODDWV�YDQ�GRRU�GH�DDQQHPHU�RI�GHUGHQ�

YHUYDDUGLJGH�SURGXFWLHWHNHQLQJHQ�
�� 9HUYDDUGLJHQ�UHYLVLHWHNHQLQJHQ�HQ�UXLPWHERHN�
�� $GPLQLVWUHUHQ�YDQ�ERXZNXQGLJH�NRVWHQ�GRRU�KHW�RSVWHOOHQ�YDQ�RYHU]LFKWHQ�YDQ�

GH�ILQDQFLsOH�VWDQG�YDQ�KHW�ZHUN�HQ�YDQ�EHVWHNVZLM]LJLQJHQ��PHHU��HQ�PLQGHU�
ZHUN��YHUZHUNLQJ�YHUUHNHQEDUH�KRHYHHOKHGHQ��EHVWHGLQJ�WHQ�ODVWH�YDQ�VWHOSRVWHQ�

�� &RQWUROHUHQ�WHUPLMQUHNHQLQJHQ�YDQ�GH�DDQQHPHU�HQ�RSPDNHQ�EHWDOLQJVPDQGDWHQ�
�� 5DSSRUWDJH�WLMGVSODQQLQJ�YDQ�XLWYRHULQJ�RS�EDVLV�YDQ�GRRU�GH�DDQQHPHU�RS�WH�

VWHOOHQ�HQ�GRRU�GH�DUFKLWHFW�WH�FRQWUROHUHQ�ZHUNSODQQHQ�
�� %LMVWHOOHQ�HQ�WRH]LHQ�RS�QDOHYLQJ�YDQ�GH�WLMGVFKHPD�V�
�� 9RHUHQ�HQ�FRQWUROHUHQ�YDQ�FRUUHVSRQGHQWLH�RYHU�GH�XLWYRHULQJ�HQ�YRRUWJDQJ�YDQ�

KHW�ZHUN�
�� /HLGLQJ�JHYHQ�DDQ�WRH]LFKWKRXGHQG�SHUVRQHHO�
�� %HRRUGHOLQJ�YDQ�WLMGHQV�GH�XLWYRHULQJ�LQJHGLHQGH�DOWHUQDWLHYH�DDQELHGLQJHQ�
�� &RQWUROH�YDQ�GH�HLQGDIUHNHQLQJ�HQ�GH�RSGUDFKWJHYHU�KLHURYHU�DGYLVHUHQ�
�� %HZDNLQJ�YDQ�GH�WRWDOH�NRVWHQ�HQ�FRQWUROH�HLQGDIUHNHQLQJHQ�
�� 2SQDPH�YDQ�KHW�JHUHDOLVHHUGH�ERXZZHUN�HQ�SURFHV�YHUEDDO�YDQ�RSOHYHULQJ�
�� +HW�YHUULFKWHQ�YDQ�ZHUN]DDPKHGHQ�LQ�YHUEDQG�PHW�KHW�RQGHUKRXG�YDQ�KHW�ZHUN�

JHGXUHQGH�GH�RQGHUKRXGVSHULRGH�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�



Modelovereenkomst 
consument–architect  
&RQVXPHQWHQUHJHOLQJ������
5HFKWVYHUKRXGLQJ�FRQVXPHQW±DUFKLWHFW��
&5������

&5������0RGHORYHUHHQNRPVW�FRQVXPHQW±DUFKLWHFW� �1 / 2� �

�
ONDERGETEKENDEN  1 de opdrachtgever 
� � 1DDP��
� � $GUHV���
� �  
� �  
� � 2 het architectbureau 
� � 1DDP� 
� � $GUHV��
� � �
� � VSUHNHQ�KHW�YROJHQGH�DI��
�
DE OPDRACHT  1 'H�RSGUDFKWJHYHU�JHHIW�GH�DUFKLWHFW�RSGUDFKW�WRW�KHW�YHUULFKWHQ�YDQ�GH�

ZHUN]DDPKHGHQ�GLH�VWDDQ�DDQJHNUXLVW�LQ�GH�7DDNEHVFKULMYLQJ�
&RQVXPHQWHQZHUN]DDPKHGHQ��
'H]H�WDDNEHVFKULMYLQJ�PDDNW�GHHO�XLW�YDQ�GH]H�RYHUHHQNRPVW��
'H�GLUHFWLHYRHULQJ�YLQGW�SODDWV�RS�BBBBBBB�GDJ�YDQ�BBBBBBB��WRW�BBBBBBB���XXU�
HQ�RI�WRH]LFKW�YLQGW�SODDWV�RS�BBBBBBB���GDJ�YDQ�BBBBBBB�WRW�BBBBBBB�XXU� 

� � �
� � 2S�GH]H�RSGUDFKW�LV�YDQ�WRHSDVVLQJ�GH�&RQVXPHQWHQUHJHOLQJ������

5HFKWVYHUKRXGLQJ�FRQVXPHQW±DUFKLWHFW�&5�������GLH�DOV�ELMODJH�DDQ�GH]H�
RYHUHHQNRPVW�LV�WRHJHYRHJG��

�
PROJECTOMSCHRIJVING  2 'H�RSGUDFKW�KHHIW�EHWUHNNLQJ�RS�GH�ERXZ�YHUERXZLQJ�YDQ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

���D��KHW�DGUHV�YDQ�GLW�REMHFW�LV�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
���E��KHW�LQYHVWHULQJVEXGJHW�EHGUDDJW�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

� � �
� � 3�'H�DUFKLWHFW�DGYLVHHUW�GH�RSGUDFKWJHYHU�HHQ�DQGHUH�DGYLVHXU�LQ�WH�VFKDNHOHQ�YRRU�

GH�YROJHQGH�ZHUN]DDPKHGHQ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��

� � 4 'H�GRRU�GH�RSGUDFKWJHYHU�WHU�EHVFKLNNLQJ�JHVWHOGH�JHJHYHQV�EHVWDDQ�XLW 
� � BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
�
PLANNING  5 3DUWLMHQ�NRPHQ�YRRU�GH�GRRU�GH�DUFKLWHFW�WH�YHUULFKWHQ�ZHUN]DDPKHGHQ�GH�

YROJHQGH�SODQQLQJ�RYHU�HHQ��
���D��ZHUN]DDPKHGHQ�DUFKLWHFW�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
���E��XLWYRHULQJ�SURMHFW�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

�
ADVIESKOSTEN  6 +HW�KRQRUDULXP�YRRU�GH�GRRU�GH�DUFKLWHFW�WH�YHUULFKWHQ�ZHUN]DDPKHGHQ�ZRUGW�

YDVWJHVWHOG�RS�EDVLV�YDQ� 
____________________________________________________________________ 

� � EHVWHGH�WLMG�WHJHQ�HHQ�XXUWDULHI�YDQ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�HXUR��RI�
� � HHQ�YDVW�EHGUDJ�DG�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�HXUR��RI�
� � DQGHUV��QDPHOLMN�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
� � 'LW�KRQRUDULXP�LV�LQFOXVLHI�KHW�KRQRUDULXP�YDQ�DQGHUH�DGYLVHXUV�GLH�HHQ�FRQWUDFW�

KHEEHQ�PHW�GH�DUFKLWHFW��PDDU�H[FOXVLHI�KHW�KRQRUDULXP�YDQ�DQGHUH�DGYLVHXUV�GLH�
HHQ�FRQWUDFW�KHEEHQ�PHW�GH�RSGUDFKWJHYHU�

� � �
� � 7�0HHUZHUN�ZRUGW�YHUJRHG�RS�EDVLV�YDQ�EHVWHGH�WLMG�WHJHQ�HHQ�XXUWDULHI�YDQ�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��HXUR�
� �  
� � 8 'H�WRH]LFKWNRVWHQ�ZRUGHQ�DIJHUHNHQG�RS�EDVLV�YDQ� 
� � EHVWHGH�WLMG�WHJHQ�HHQ�XXUWDULHI�YDQ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�HXUR��RI 
� � HHQ�YDVW�EHGUDJ�DG�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�HXUR��RI 
� � DQGHUV��QDPHOLMN�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
� � �
� � �
� � �
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� �  
9�'H�ELMNRPHQGH�NRVWHQ�ZRUGHQ�DIJHUHNHQG�RS�EDVLV�YDQ��

� � GH�ZHUNHOLMNH�NRVWHQ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�HXUR��RI�
� � HHQ�YDVW�EHGUDJ�DG�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�HXUR��RI�
� � DQGHUV��QDPHOLMN�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
� � 10��

���D��GLHQ�YRRU�KHW�KRQRUDULXP��GH�WRH]LFKWNRVWHQ�HQ�GH�ELMNRPHQGH�NRVWHQ�YRRU�HHQ�
���YDVW�EHGUDJ�LV�JHNR]HQ��EHGUDDJW�KHW�WRWDDO�KLHUYDQ�BBBBBBB�HXUR��
���E��,QGLHQ�YRRU�KHW�KRQRUDULXP��GH�WRH]LFKWNRVWHQ�HQ�GH�ELMNRPHQGH�NRVWHQ�LV�
���JHNR]HQ�YRRU�EHVWHGH�WLMG�WHJHQ�XXUWDULHI�RI�HHQ�DQGHUH�PDDWVWDI��OHYHUW�GDW�KHW�
���YROJHQGH�RS�DDQ�WRWDOH�DGYLHVNRVWHQ��

� � �
� � JHVFKDW�KRQRUDULXP� ¼�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
� � JHVFKDWWH�WRH]LFKWNRVWHQ� ¼�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
� � JHVFKDWWH�ELMNRPHQGH�NRVWHQ� ¼�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
� � VXEWRWDDO�� ¼�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
� � %7:�BBBB����� ¼�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
� � Totaal:  € ________________________________ 
� �   
� � 11 +HW�EHWDOLQJVVFKHPD�YDQ�GH�DGYLHVNRVWHQ�HQ�GH�NRVWHQ�LV�DOV�YROJW� 
� � BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
� � �
� � 12 $OOH�WDULHYHQ�HQ�EHGUDJHQ�LQ�GH]H�RYHUHHQNRPVW�JHQRHPG�]LMQ�H[FOXVLHI�GH�

YHUVFKXOGLJGH�RP]HWEHODVWLQJ�DG�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���
� �  
� � 13 

2QGHUGHHO�YDQ�GH]H�RYHUHHQNRPVW�]LMQ�GH�YROJHQGH��KLHUELM�WRHJHYRHJGH�
GRFXPHQWHQ�XLW�GH�LQ�DUWLNHO���JHQRHPGH�&5�������
���D��$OJHPHQH�YRRUZDDUGHQ�FRQVXPHQW�DUFKLWHFW�
���E��7DDNEHVFKULMYLQJ�
���F��6FKHPD�LQYHVWHULQJVNRVWHQ 

� �  
� � $OGXV�LQ�WZHHYRXG�RSJHPDDNW�HQ�JHWHNHQG�
� � �
� � 2SGUDFKWJHYHU�� � $UFKLWHFW��
� � BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

� � � �
� � 3ODDWV�� � 3ODDWV��
� � BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

� � � �
� � 'DWXP�� 'DWXP��
� � BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

� � � �
�
�
�
 

Bijlagen: 
$OJHPHQH�YRRUZDDUGHQ�
7DDNEHVFKULMYLQJ�
6FKHPD�LQYHVWHULQJVNRVWHQ�]LH�DUWLNHO��� 
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ALGEMEEN

Begin met een kosteloos kennismakingsgesprek. Probeer daarin 
(en in mogelijke vervolggesprekken) een goed beeld van de situatie 
te krijgen:
�� neem voldoende tijd om de opdrachtgever goed te 

informeren;
�� maak het te volgen traject voor beide partijen inzichtelijk; 
�� laat zien waar de architect wel en geen invloed op heeft;
�� wijs op de risico’s die de opdrachtgever loopt (bijvoorbeeld 

qua tijd en geld);
�� gebruik als hulpmiddel hierbij zo nodig de SBR-publicatie 

‘Publiekrechtelijke procedures rond het bouwen’.

VOOR HET SLUITEN VAN DE OPDRACHT:  
DE PRECONTRACTUELE FASE

Maak geen afspraken voordat het Programma van Eisen duidelijk 
is, en:
�� is het PvE realiseerbaar voor het budget dat de opdrachtgever 

er voor over heeft;
�� zo nee; zorg ervoor dat PvE en budget op elkaar worden 

aangepast;
�� gebruik hierbij het schema investeringskosten (zie hieronder).

In dit stadium verdienen ook andere punten de aandacht. 

Is de wijze van aanbesteding bekend? Valt het project te realiseren 
binnen de planning die de opdrachtgever voor ogen staat? Denk 
aan de onaantastbaarheid van de bouwvergunning.

Zijn er andere adviseurs bij de opdracht nodig? Zo ja; zorg ervoor 
dat de opdrachtgever hen tijdig inschakelt. De opdrachtgever moet 
zelf met de andere adviseurs contracten afsluiten.

Maak, als alle informatie is uitgewisseld, duidelijke afspraken. 
Wees daarbij realistisch. Liever duidelijkheid vooraf dan onduideli-
jkheden in de uitvoering.

Sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Let op 
vereisten in de polis waaraan men zich bij de uitvoering van de 
opdracht dient te houden (zie hieronder).

CR 2013:  
DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OPDRACHT

De CR 2013 regelt allerlei belangrijke kwesties, zoals:
�� advieskosten;
�� betaling;
�� gebruik ontwerp;
�� (voortijdige) beëindiging;
�� aansprakelijkheid;
�� geschillen.

De CR 2013 is bedoeld voor consumenten. Dit zijn particulieren, 
maar eventueel ook kleine bedrijven of winkeliers (die bijvoor-
beeld hun bedrijfsruimte verbouwen). Voor buitengewoon grote 
opdrachten van deze kleine partijen kan ook DNR 2011 gebruikt 
worden (de uitgebreidere algemene voorwaarden).

Spreek met de opdrachtgever af dat de CR 2013 deel is van de 
overeenkomst en voeg daar een exemplaar van de CR als bijlage 
aan toe. Zo zijn al die kwesties ‘vanzelf’ geregeld. Afwijken van de 
CR 2013 mag, maar leg dat duidelijk vast in de overeenkomst en 
stuur een kopie ervan naar de verzekeraar. 

Zorg ervoor zelf de inhoud van de CR 2013 te kennen. Let op de 
verplichtingen van de architect en de rechten van de opdrachtgever.

TAAKBESCHRIJVING CONSUMENTENWERKZAAMHEDEN

Vul deze lijst samen met de opdrachtgever in. Staat een gewenste 
taak niet in de lijst, voeg deze dan toe. De lijst is chronologisch 
opgesteld. Geef eventuele afwijkingen hierop aan, omdat dit van 
belang is bij de betaling van honorarium en kosten en bij voortijdige 
beëindiging van de opdracht.

Voeg de lijst van aangekruiste werkzaamheden als bijlage bij de 
overeenkomst. 

SCHEMA INVESTERINGSKOSTEN

Dit is een hulpmiddel om de opdrachtgever te doen beseffen welke 
kosten bij een opdracht kunnen spelen. Het is niet nodig dat de 
architect het schema geheel invult.

DIRECTIEVOERING

Bespreek de wenselijkheid van directievoering door de architect. 
Maak daarbij duidelijk wat zijn bevoegdheden zijn en wat de voor- 
en nadelen zijn. 

VERZEKERING

Sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Let onder meer 
op het volgende:
�� verzekering op hoedanigheid als architect;
�� eventuele uitsluitingen van de verzekering (overschrijding van 

tijd en kosten)

Als niet bewezen kan worden dat de CR van toepassing is op een 
opdracht, kan dat leiden tot een lagere uitkering van de verzeker-
aar.

Let er op dat de opdrachtgever de opdracht voor de uitvoering van 
het werk verstrekt aan een verzekerde aannemer. Dat kan met een 
doorlopende CAR-verzekering of via Bouwgarant. Informeer de 
opdrachtgever hierover.
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MODELOVEREENKOMST

Stel voor elke opdracht een schriftelijke overeenkomst op, waarin 
GH�VSHFL¿HNH�DIVSUDNHQ�VWDDQ�HQ�ODDW�GLH�GRRU�EHLGH�SDUWLMHQ�
ondertekenen. Het model hiervoor staat op de website van BNA. 

Neem het model over op eigen briefpapier en maak de gegeven 
keuzes. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het honorarium. Een 
keuzemogelijkheid is hier honorering naar ‘een andere maatstaf’. 
Dit kan van alles zijn. Wie hier kiest voor een percentage, dient 
duidelijk af te spreken: 
�� op basis waarvan het percentage wordt berekend (bouwkos-

ten, open begroting, enz.);
�� welke werkzaamheden het omvat;
�� of het alleen het honorarium of ook de kosten omvat;
�� en welke soorten kosten (wel of niet leges, art. 10 procedure-

kosten, enz.) het omvat.

Let op: bij afspraken nooit aangeven wat er niet onder valt, 
maar wat er wel onder valt. Ook in het geval van een afspraak 
op basis van een vast bedrag dient aangegeven te worden welke 
werkzaamheden en kostenelementen hieronder vallen.

Informeer de opdrachtgever tijdig over wijzigingen in de uitvoering 
van de opdracht. Doe dit schriftelijk. Maak zo nodig een aanvul-
lende overeenkomst. 

© BNA, januari 2013. Aan deze publicatie kunnen geen  
rechten worden ontleend


