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WIJZIGINGENBLAD ARATIS DNR 2011 
 

Op alle opdrachten van Aratis Groep B.V. en haar dochtervennootschappen Aratis B.V., 

Aratis Energy Experts B.V. en Sant Verde B.V., is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, 

eerste herziening, juli 2013) van toepassing, tenzij hiervan onderstaand of in andere 

schriftelijke afspraken tussen partijen uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Afwijkingen en aanvullingen op de DNR 2011, oktober 2018 

Artikel 12 lid 6 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

opdrachtgever onthoudt zich, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 

adviseur, om: 

a) een door adviseur aan opdrachtgever voorgestelde en/of bij opdrachtgever ingezette 

(rechts) persoon gedurende de opdracht en binnen twaalf maanden nadat de opdracht 

is geëindigd rechtstreeks dan wel onrechtstreeks door tussenkomst van derden als 

(rechts)persoon of door middel van een dienstverband of anderszins in te zetten bij 

opdrachtgever zonder tussenkomst van adviseur; 

b) het curriculum vitae van een door adviseur voorgestelde of ingezette (rechts) persoon 

anders dan in het kader van voordracht voor een (eventuele) opdracht te verspreiden 

of anderszins te gebruiken. 

Artikel 15 lid 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:  

Iedere aansprakelijkheid van adviseur is beperkt tot een bedrag gelijk aan twee maal het 

honorarium dat op basis van de opdracht, voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de 

aansprakelijkheid ontstond, is gedeclareerd met een maximum van  

€ 1.250.000 voor de gehele opdracht. Adviseur is conform artikel 11 lid 3 bij een 

gerenommeerde verzekeringsmaatschappij onder gebruikelijke voorwaarden tegen 

bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsrisico’s verzekerd. 

Artikel 15 lid 2 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

Indien en voor zover assuradeur van adviseur de in lid 1 van dit artikel bedoelde schade 

om wat voor reden dan ook niet vergoedt, dan is de aansprakelijkheid van adviseur 

beperkt tot maximaal het honorarium dat op basis van de opdracht is gedeclareerd 

voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een 

maximum van € 50.000 voor de gehele opdracht. 

Artikel 35 lid 3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

De opdrachtgever is bevoegd 10% in mindering te brengen op het resterende deel van het 

bedrag dat hij op grond van het bepaalde in lid 2 verplicht is aan de adviseur te betalen. 

Het resterende deel van het bedrag omvat de periode vanaf het moment van de opzegging 

tot aan de afronding van de werkzaamheden van de adviseur.  

Artikel 37 lid 3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

De opdrachtgever is bevoegd 10% in mindering te brengen op het resterende deel van het 

bedrag dat hij op grond van het bepaalde in lid 2 verplicht is aan de adviseur te betalen. 

Het resterende deel van het bedrag omvat de periode vanaf het moment van de opzegging 

tot aan de afronding van de werkzaamheden van de adviseur.  
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Artikel 43 lid 3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

De opdrachtgever is bevoegd 10% in mindering te brengen op het resterende deel van het 

bedrag dat hij op grond van het bepaalde in lid 2 verplicht is aan de adviseur te betalen. 

Het resterende deel van het bedrag omvat de periode vanaf het moment van de opzegging 

tot aan de afronding van de werkzaamheden van de adviseur.  

Artikel 48 lid 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
 
De adviseur heeft het recht zijn advies te herhalen, voor zover redelijke belangen van een 

eerdere opdrachtgever zich daar niet tegen verzetten en geen vertrouwelijke informatie ter 

kennis van derden wordt gebracht.  

Artikel 48 lid 2 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

Het is opdrachtgever niet toegestaan het advies geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals te 

gebruiken, dan wel te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel ter kennis van derden 

te brengen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van adviseur.  

Artikel 58 lid 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

Verschillen van mening tussen opdrachtgever en adviseur worden zoveel mogelijk opgelost 

langs minnelijke weg.  

Artikel 58 lid 4 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

 
Indien partijen niet conform het bepaalde in het voorafgaande lid 2 van dit artikel in de 

opdracht hebben bepaald dat geschillenbeslechting plaatsvindt door middel van arbitrage, 

zullen partijen hun geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van 

adviseur.  
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