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Artikel Onderwerp 
  
Artikel 6 Aanstellen van meer dan één adviseur 
 lid 1: Overleg over derden-adviseur. 

In afwijking van Artikel 6 DNR 2011 is de opdrachtgever niet verplicht met de adviseur te 
overleggen over de aanstelling van een derden-adviseur. Dit laat onverlet het streven van 
de opdrachtgever om over de aanstelling van derden-adviseurs te overleggen met de 
reeds aangestelde adviseurs. 

Artikel 9 Aanpassen van de opdracht 
 Lid 1: Overleg aanvullende werkzaamheden 

In aanvulling op het gestelde in Artikel 9, lid1 van de DNR 2011 geldt, dat partijen 
voorafgaand aan de aanbieding van de adviseur voor aanvullende werkzaamheden, 
overleggen over de inhoud, de omvang en de honoreringswijze van die werkzaamheden. 

Artikel 11 Algemene verplichtingen van de adviseur 
 Lid 6: Overeengekomen tijdschema 

In afwijking van Artikel 11, lid 6 van de DNR 2011 zijn termijnen in het overeengekomen 
tijdschema fatale termijnen, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Dit houdt in dat de adviseur aansprakelijk kan worden gesteld voor overschrijdingen van 
termijnen in het tijdschema, indien deze overschrijdingen het gevolg zijn van (een)  
toerekenbare tekortkoming(en)van de adviseur. Het gestelde in Artikel 13 lid 1 van de 
DNR 2011 is hierop overeenkomstig van toepassing. 
 
Wanneer de adviseur zijn verplichtingen niet kan nakomen binnen het overeengekomen 
tijdschema, dient hij dit met bekwame spoed schriftelijk te melden aan Opdrachtgever. 

Artikel 12 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever 
 De gemeente Zoetermeer hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. 
Artikel 14 Schadevergoeding 
Lid 1 Aanvullen met ‘en gevolgschade’ 
Artikel 15  Omvang van de schadevergoeding 
 De door de adviseur te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de 

advieskosten met een maximum van € 2.500.000. 
 
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te 
vervallen: 
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding; 
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
Contractant of Personeel van de Contractant; 
c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten. 
 
De Adviseur zal zich adequaat verzekeren tegen de risico’s voortvloeiend uit de uitvoering 
van de Overeenkomst. 

Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht 
 Lid 1: Overleg over beperking van de kosten 

In aanvulling op Artikel 20, lid 1 DNR 2011 geldt, dat de adviseur gehouden is de kosten 
zoveel mogelijk te beperken.  

Artikel 25 Gronden voor opzegging van de opdracht 
 Conflict met gebruikers 

In aanvulling op het gestelde in Artikel 25 van de DNR 2011 geldt als opzeggingsgrond: 
- Een ernstig conflict tussen de adviseur en de (toekomstige) gebruikers van het 

project. 
Gronden voor opzegging: 

- De lijst met gronden voor opzegging als opgenomen in Artikel 25 van de DNR 
2011 is niet limitatief.  

Artikel 28 Overmacht 
 Aanvullen lid 3: Onder overmacht worden niet in ieder geval niet gerekend ziekte en 

staking. 
Artikel 45 Eigendom van documenten 
 Gebruik van documenten door de adviseur 



 

De door de opdrachtgever aan de adviseur verstrekte documenten blijven eigendom van 
de opdrachtgever en dienen op verzoek van de opdrachtgever te worden geretourneerd. 
Het is de adviseur buiten het kader van de opdracht niet toegestaan van deze 
documenten- in zijn geheel of onderdelen- gebruik te maken zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de opdrachtgever. 

Artikel 46 Auteursrecht van de adviseur 
 Lid 1: Licentie (of recht van openbaarmaking) 

In afwijking van Artikel 46, lid 1 DNR 2011 verleent de adviseur, met het aanvaarden van 
de opdracht, aan de opdrachtgever licentie en alle overige medewerking, tot alle 
openbaarmakings- en verveelvoudigingshandeling in de  meest ruime zin van tekeningen, 
schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het project. De vergoeding voor deze 
licentie is inbegrepen in het honorarium. Openbaarmaking door de opdrachtgever vindt 
plaats onder vermelding van de naam van de adviseur of andere als maker. 

Artikel 48 Recht van herhaling van het advies 
 Lid 2, wordt door opdrachtgever afgewezen. 

Lid 3, wordt door opdrachtgever afgewezen. 


