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Toelichting 
Deze Aanvullende Voorwaarden kunnen gebruikt worden bij opdrachten voor het tot stand 
brengen van een interieurontwerp, met name voor eenvoudigere opdrachten voor 
consumenten. Het betreft aanvullingen en afwijkingen op de Algemene Voorwaarden BNO 
2013 en daarom wordt geadviseerd om deze, voorzover relevant en voorzover gewenst, 
expliciet op te nemen in de offerte waarin de Algemene Voorwaarden BNO 2013 van 
toepassing worden verklaard.  
 
Het is van groot belang zich te realiseren dat iedere andere aanvulling of afwijking van de 
bepalingen verstrekkende gevolgen kan hebben voor de aansprakelijkheid en, in het 
voorkomende geval, de dekking door de aansprakelijkheidsverzekering. Het verdient dan ook 
de voorkeur overige aanvullende of afwijkende afspraken altijd voor te leggen aan een 
juridisch adviseur (van de BNO) of aan de (tussenpersoon van de) verzekering. (zie ook de 
toelichting op de Algemene Voorwaarden BNO 2013). 
 
Voor meer complexe opdrachten kan gewerkt worden met de DNR 2011. Er is nog een set 
voorwaarden in ontwikkeling voor meer complexe ontwerpopdrachten, zonder de specifieke 
regeling m.b.t. constructiewerkzaamheden uit de DNR 2011. 
 
Bij het overnemen van de voorbeeldteksten moet nog een keus gemaakt worden of art. 1.4 
wordt overgenomen of niet. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorbeeldteksten: 
 
In afwijking dan wel aanvulling van de Algemene Voorwaarden BNO (2013) welke op deze 
offerte van toepassing zijn, en welke u als bijlage bij deze offerte aantreft (of: welke u reeds 
eerder zijn toegezonden), gelden de volgende bepalingen: 

1 Aanvullende bepalingen met betrekking tot interieurontwerp en -architectuuropdrachten 
1.1 Wanneer de opdrachtgever een consument is geldt in afwijking op: 

a. art. 7.1: De opdrachtgever behoudt het recht op opschorting; 
b. art. 7.3: De buitengerechtelijke incassokosten zijn pas verschuldigd nadat de ontwerper 

na het verstrijken van de eerste betalingstermijn eerst een aanmaning heeft verstuurd 
met een tweede betalingstermijn van 14 dagen, waarin de wettelijk maximaal 
toegestane vergoeding voor incassokosten wordt vermeld, zoals is bepaald in en wordt 
berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, met 
een minimum van € 40,-. 

c. art. 8.1: Bij opzegging door de opdrachtgever om een reden zonder dat sprake is van 
verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, zijn wel het honorarium en de gemaakte 
kosten verschuldigd, maar is geen schadevergoeding aan de ontwerper verschuldigd. 

d. art. 11.6: Wanneer geen arbitrage overeen is gekomen, is uitsluitend de volgens de wet 
aangewezen rechter bevoegd. 

1.2 Partijen komen overeen, indien van toepassing en in afwijking van art. 2.4 sub a, dat 
ontwerper verantwoordelijk is voor het aanvragen van de voor de uitvoering van de 
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overeengekomen werkzaamheden benodigde bouwvergunningen en het beoordelen of 
instructies van de opdrachtgever voldoen aan het geldende Bouwbesluit.  

1.3 In aanvulling op art. 5.6 geldt dat de opdrachtgever redelijkerwijs zal meewerken aan het tot 
stand brengen van (beeld)materiaal dat de ontwerper op grond van deze bepaling voor eigen 
promotie en publiciteit zal mogen gebruiken. 
 
Optioneel: 

1.4 In aanvulling op art. 11.6 komen partijen overeen dat geschillen voortvloeiende uit de 
overeenkomst met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage 
overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dat 
luidt op de dag waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. Het staat een partij, in 
afwijking van de vorige volzin, vrij om een geschil dat valt binnen de competentie van de 
rechtbank, sector kanton, bij deze aanhangig te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
Dit voorbeeld is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. De BNO is echter niet 
aansprakelijk voor nadelige gevolgen of schade, van welke aard ook, voortkomend uit 
gebreken in de inhoud of uit gebruik van dit voorbeeld. 


