HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN JACHTARCHITECTEN
Deze Algemene Voorwaarden Jachtarchitecten van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van
Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in december 1994 in overleg met de
ANWB en de Consumentenbond in het kader van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA)
van de Sociaal-economische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
op 16 februari 1995 onder nummer 033/1995.
HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen
realiseren. Leden worden dan ook verzocht het HISWA kantoor te informeren wanneer misbruik wordt
geconstateerd. Ter versterking is copyright gevestigd op de diverse teksten.
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
a.
de opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
(consument).
b.
de jachtarchitect: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, lid van de HISWA Sectie Jachtarchitecten,
wiens/wier werkzaamheden bestaan uit het ontwerpen van vaartuigen.
c.
het bouwtoezicht: de technische begeleiding van de bouw van een vaartuig waaronder begrepen het
houden van algemeen toezicht op de uitvoering en voortgang der werkzaamheden en het uitvoeren van
de door de jachtarchitect nodig geachte controles.
d.
het voorontwerp: een schetsmatig algemeen plan (al of niet voorzien van een voorlopig bestek) waarin
bepaalde facetten van het ontwerp zodanig zijn uitgewerkt, dat dit een voldoende duidelijk inzicht biedt in
de beoogde uitvoering van het vaartuig.
e.
het definitieve ontwerp: een algemeen plan met de daarvoor benodigde berekeningen, een grootspanttekening en een voorlopig lijnenplan, een en ander voldoende uitgewerkt en technisch beschreven in het
bouwbestek om een terzake kundige werf in staat te stellen om een offerte uit te brengen.
f.
bouwtekening: lijnenplan met spantenlijst, (hoofd-)constructietekeningen en die détailtekeningen welke
nodig zijn voor de bouw van het vaartuig door een terzake kundige werf.
g.
het volledig ontwerp: het ontwerp dat het voorontwerp, het definitieve ontwerp alsmede de
bouwtekeningen omvat.
h.
het bouwrecht: het recht tot het éénmaal uitvoeren of doen uitvoeren van het ontwerp.
i.
het exclusief bouwrecht: het uitsluitend recht tot het éénmaal uitvoeren of doen uitvoeren van het
ontwerp.
j.
de bouwsom: de kostprijs van het vaartuig, waaronder begrepen: de met de werf afgesproken
contractprijs, de waarde van de door of vanwege de opdrachtgever te leveren en/of geleverde materialen
en/of onderdelen van het vaartuig, de kosten van verwerking van vorenbedoelde materialen en/of
onderdelen, de waarde van verwerkte oude materialen berekend als nieuwe materialen met de kosten
van verwerking, de kosten van alle technische apparatuur aan boord met inbegrip van de kosten van het
aanbrengen ervan.
k.
de geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie te 's-Gravenhage.
ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1.
Met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever of een derde zijn deze
voorwaarden uitsluitend van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en de
jachtarchitect, lid van de HISWA Sectie Jachtarchitecten.
2.
Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van
mogelijke verschillen in de teksten als gevolg van deze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.
ARTIKEL 3 - DE INHOUD VAN DE OPDRACHT
1.
De opdrachtgever en de jachtarchitect stellen in onderling overleg de aard, inhoud en omvang van de
door de jachtarchitect te verrichten werkzaamheden vast.
2.
Voorafgaande aan de totstandkoming van de opdracht stellen partijen in onderling overleg vast:
- het tijdsbestek, waarbinnen de jachtarchitect de opdracht zal vervullen;
- de wijze waarop het honorarium van de jachtarchitect zal worden bepaald;
- de wijze waarop de kosten en verschotten van de jachtarchitect zullen worden vergoed.
3.
De opdracht aan de jachtarchitect kan een of meer van de volgende onderdelen omvatten:
- het maken van een voorontwerp, al dan niet voorzien van een bijbehorend (voorlopig) bestek;
- het maken van een definitief ontwerp;
- het maken van bouwtekeningen;
- het verlenen van andere diensten betrekking hebbend op de bouw van een vaartuig.
4.
Wanneer ter wille van de totstandkoming van een in lid 3 van dit artikel genoemd onderdeel het
noodzakelijk is om reeds een deel van de in het daarop volgende onderdeel genoemde werkzaamheden
te verrichten, dan is de jachtarchitect verplicht om de opdrachtgever daarvan op de hoogte te brengen en
laatstgenoemde te wijzen op de (financiële) consequenties daarvan.

ARTIKEL 4 - RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE JACHTARCHITECT
A. Eigendomsrecht
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Alle originelen van schetsen, tekeningen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, berekeningen,
verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede maquettes, modellen, computerbestanden en alle
andere informatiedragers die de jachtarchitect bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven
zijn eigendom, onverminderd het bepaalde in artikel 4 D lid 3 van deze voorwaarden.
In geval (kopieën van) de bescheiden genoemd in lid 1 onder A. van dit artikel aan de opdrachtgever
en/of een derde ter hand zijn gesteld, worden deze bescheiden geacht door de jachtarchitect aan de
opdrachtgever en/of een derde in bruikleen te zijn afgestaan, een en ander tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
Prijzen, onderscheidingen en dergelijke die met een ontwerp of met de uitvoering ervan worden
verkregen, komen toe aan de jachtarchitect dan wel worden geacht zijn eigendom te zijn.

B. Auteursrecht
1.
Onverminderd het aan de opdrachtgever verleende bouwrecht, heeft de jachtarchitect, met uitsluiting van
ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen,
schetsen, (bouw)tekeningen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, 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 1912 of in de Beneluxwet inzake tekeningen
en modellen.
In geval sprake is van een aan de opdrachtgever verleend exclusief bouwrecht, vervalt het voornoemd
recht van verwezenlijking.
2.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de verwezenlijking van (een gedeelte van) een al dan niet
uitgevoerd ontwerp van de jachtarchitect te herhalen zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de jachtarchitect dan voor zover hij daartoe op grond van zijn met de jachtarchitect gesloten
overeenkomst gerechtigd is.
3.
Het is de opdrachtgever noch een derde toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de jachtarchitect, iets te wijzigen aan het ontwerp, daaronder begrepen bouwtekeningen en
bestekken, van het daarnaar vervaardigde vaartuig.
4.
De jachtarchitect kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn in de leden 2 en 3 onder B. van
dit artikel bedoelde toestemming, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder mede begrepen.
C. Bouwtoezicht
1.
Een opdracht tot het voeren van bouwtoezicht brengt voor de jachtarchitect de bevoegdheid mee om de
bouwtekeningen/het bestek te wijzigen en de bouwer dienovereenkomstige werkzaamheden op te dragen
voor zover bedoelde wijzigingen betrekking hebben op constructievoorschriften of uit esthetisch oogpunt
gewenst zijn, een en ander mits de wijzigingen blijven binnen het raam van de opdracht, de praktische
bruikbaarheid van het vaartuig er niet onder lijdt en de totale kosten van meer bedoelde wijzigingen de
tussen partijen vooraf overeengekomen bouwsom niet overschrijdt.
2.
De jachtarchitect, aan wie het voeren van het bouwtoezicht is opgedragen, is, met uitsluiting van derden,
bevoegd om te beoordelen of het werk zo ver is gevorderd en op zodanige wijze is uitgevoerd, dat,
gezien de toestand op de dag van opneming, de bouwer recht heeft op betaling van (een gedeelte van)
de bouwsom overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringscontract.
3.
Indien partijen zijn overeengekomen, dat het bouwtoezicht niet door de jachtarchitect wordt gevoerd,
dient de opdrachtgever, de jachtarchitect desalniettemin in de gelegenheid te stellen om er op toe te zien,
dat de verwezenlijking van zijn ontwerp geschiedt in overeenstemming met zijn bedoelingen terzake.
D. Voortijdige beëindiging van de opdracht
1.
De jachtarchitect heeft het recht de overeenkomst op te zeggen op grond van een gewichtige reden.
Onder gewichtige reden wordt ten deze tevens verstaan de omstandigheid dat de jachtarchitect op
redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te
voeren en de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt.
2.
De opdracht wordt door de jachtarchitect opgezegd door een aan de opdrachtgever gerichte schriftelijke
mededeling.
De opdracht wordt geacht te zijn beëindigd vanaf de dag waarop de opdrachtgever van vorenbedoelde
mededeling kennis heeft genomen dan wel heeft kunnen nemen.
3.
In geval van opzegging door de jachtarchitect heeft hij recht op vergoeding van honorarium betrekking
hebbend op de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en vergoeding van door hem gemaakte kosten,
een en ander voor zover de opdrachtgever door de uitvoering van de werkzaamheden en de daarbij
behorende kosten voordeel heeft gehad.
Indien sprake is van de hiervoor bedoelde opzegging door de jachtarchitect heeft de opdrachtgever, die
het verschuldigde honorarium en de gemaakte kosten heeft vergoed, het recht de opdracht door een
derde (verder) te laten uitvoeren.
E. Overige rechten
1.
Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, heeft de jachtarchitect het recht zijn ontwerpen bij herhaling
te verwezenlijken, voor zover redelijke belangen van een eerdere opdrachtgever zich daartegen niet
verzetten en niet dan nadat de jachtarchitect met bedoelde eerdere opdrachtgever overleg heeft
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gepleegd.
In geval partijen terzake niet tot overeenstemming kunnen geraken, beslist de bevoegde rechter dan wel
de geschillencommissie.
De jachtarchitect heeft het recht een naar zijn ontwerp verwezenlijkt vaartuig te voorzien van zijn naam of
naamteken, mits daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan het uiterlijk of aan het gebruik van het
vaartuig.
De jachtarchitect heeft het recht van het uitwendige en inwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt
vaartuig foto's of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.
Tot bedoelde openbaarmaking behoeft de jachtarchitect de toestemming van de opdrachtgever indien de
foto's of andere afbeeldingen het inwendige van het vaartuig tonen na de ingebruikneming ervan.
Onverminderd zijn overige rechten bij inbreuk op zijn auteursrecht kan de jachtarchitect eisen, dat zijn
naam of naamteken van het vaartuig wordt verwijderd indien door wijzigingen, zonder zijn toestemming of
goedkeuring aangebracht, het vaartuig van karakter of gehalte is veranderd.
Bij de uitvoering van zijn opdracht staat het de jachtarchitect vrij om de uitwerking van (deel)ontwerpen
aan derden uit te besteden. Bedoelde uitbesteding laat de verplichtingen van de jachtarchitect onverlet.
De jachtarchitect kan bij de aanvaarding van de opdracht(en) zodanige eisen stellen, dat hij de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het ontwerp kan dragen.

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE JACHTARCHITECT
1.
De jachtarchitect betracht, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, onpartijdigheid
tegenover aannemers, leveranciers en andere bij de opdracht(en) betrokkenen.
2.
De jachtarchitect licht de opdrachtgever tijdig in over de (financiële) gevolgen en eventuele risico's welke
zijn verbonden aan door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de gestelde eisen, aan het wijzigen of
uitstellen van beslissingen en aan het doorvoeren van bezuinigingen of andere wijzigingen met
betrekking tot (de uitvoering van) zijn ontwerp.
3.
De jachtarchitect bewaart de gegevens die op de opdracht(en) betrekking hebben en waarvan het belang
zulks kennelijk vordert, op een door hem te bepalen wijze gedurende een periode van vijf jaren vanaf de
dag, waarop het vaartuig is opgeleverd.
4.
De jachtarchitect sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.
Desgewenst legt de jachtarchitect aan de opdrachtgever de bescheiden over waaruit blijkt dat hij aan zijn
verzekeringsplicht heeft voldaan.
ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE JACHTARCHITECT
1.
De jachtarchitect staat er voor in, dat zijn ontwerp voldoet aan redelijke eisen van deugdelijkheid en
bruikbaarheid en aan de eisen zoals deze tussen partijen zijn afgesproken. In geval de jachtarchitect de
eisen van zijn opdrachtgever niet voor verwezenlijking vatbaar acht, is hij verplicht om laatstgenoemde
daarop te wijzen.
2.
De jachtarchitect is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig, die het rechtstreekse gevolg is van een
tekortkoming die is toe te rekenen aan de jachtarchitect, aan personen in zijn dienst, dan wel aan
personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door
de opdrachtgever zijn opgedragen en door hem zijn aanvaard.
3.
De jachtarchitect is aansprakelijk voor het technisch inpassen van onderdelen van het vaartuig,
ontworpen en gefabriceerd door derden indien de jachtarchitect te kennen heeft gegeven, dat bedoelde
onderdelen verantwoord zijn. De jachtarchitect is echter niet verantwoordelijk voor de werking of voor de
verwachte resultaten van meer bedoelde onderdelen.
4.
De jachtarchitect is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever geleden, die het
gevolg is van een handelen of nalaten van derden in strijd met de tekeningen, het bestek, zijn
aanwijzingen en/of de door hem gestelde voorwaarden, behoudens de aansprakelijkheid van de
jachtarchitect voor zijn toerekenbaar tekortschieten in het voeren van het bouwtoezicht.
5.
In geval blijkt, dat het verschil tussen de door de jachtarchitect geschatte prijs en de werkelijke
bouwkosten aan hem verweten kan worden, is de jachtarchitect slechts gehouden om zijn ontwerp te
herzien zonder berekening van extra honorarium en/of kosten.
6.
Voor overtreding van rechtsvoorschriften of inbreuken op rechten van derden is de jachtarchitect alleen
aansprakelijk indien het bestaan van bedoelde voorschriften of rechten de jachtarchitect bekend had
behoren te zijn of indien de opdrachtgever, de jachtarchitect uitdrukkelijk op het bestaan van meer
bedoelde voorschriften en/of rechten heeft gewezen.
7.
Bij de beoordeling van de juistheid van de vervulling van de opdracht(en) of van het al of niet
aansprakelijk zijn van de jachtarchitect, blijft de esthetische waarde van het ontwerp buiten beschouwing.
ARTIKEL 7 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1.
De opdrachtgever verschaft de jachtarchitect tijdig alle informatie die nodig is voor een behoorlijke
vervulling van de opdracht, het programma van eisen daaronder begrepen.
2.
De opdrachtgever zal het ontwerp/de ontwerpen en andere bescheiden, die de jachtarchitect bij de
vervulling van de opdracht(en) vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring desgewenst
waarmerken.
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De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen onverminderd zijn bevoegdheden
voortvloeiende uit een tekortkoming van de jachtarchitect. De opdrachtgever dient bij opzeggen van de
overeenkomst naast het tot dan toe verschuldigde honorarium aan de jachtarchitect te vergoeden de
noodzakelijk gemaakte en/of te maken onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht, voor
zover deze niet in het honorarium zijn begrepen. Onder vorenbedoelde onkosten worden mede begrepen
de door de jachtarchitect gemaakte kosten voortvloeiende uit door hem aangegane verbintenissen.
De aan de jachtarchitect gegeven opdracht vervalt niet door de onder curatelenstelling of de dood van de
opdrachtgever.
De opdrachtgever is jegens de jachtarchitect aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare
tekortkoming van hem en/of de zijnen is veroorzaakt.
De opdrachtgever heeft de plicht om de jachtarchitect in de gelegenheid te stellen om eventuele
gebreken aan het vaartuig, die voortvloeien uit een tekortkoming van het ontwerp en aan de
jachtarchitect kunnen worden toegerekend, voor eigen rekening te doen opheffen.
De opdrachtgever verkrijgt door het betalen van het voor het volledig ontwerp aan de jachtarchitect, door
partijen vastgestelde, verschuldigde honorarium en van de door de jachtarchitect terzake gemaakte
onkosten en betaalde verschotten, het bouwrecht zoals omschreven in artikel 1 lid h dan wel in artikel 1
lid i van deze voorwaarden, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
In alle gevallen mag het vaartuig slechts worden uitgevoerd overeenkomstig het ontwerp van de
jachtarchitect.
In geval van een (al of niet exclusief) bouwrecht is de opdrachtgever gerechtigd om voor reclame- en
publiciteitsdoeleinden uitsluitend het algemeen plan en foto's van het ontworpen vaartuig te publiceren,
een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
In geval de opdrachtgever het recht tot publicatie heeft, is hij verplicht om de naam van de jachtarchitect
als ontwerper te vermelden en hem een exemplaar te doen toekomen van (elke vorm van) terzake
vervaardigd drukwerk.

ARTIKEL 8 - BETALINGSVOORWAARDEN
1.
(Termijn-)betalingen geschieden contant ten kantore van de jachtarchitect dan wel door overmaking op
een door de jachtarchitect aan te wijzen bankrekening.
2.
De termijnbetalingen worden voldaan op de tijdstippen en overeenkomstig de percentages zoals in de
overeenkomst vastgelegd.
3.
Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet op de overeengekomen vervaldag betaalt dan wel
-wanneer geen vervaldag is overeengekomen- niet binnen tien werkdagen na terzake door de
jachtarchitect in gebreke te zijn gesteld het verschuldigde bedrag voldoet, wordt hij geacht in verzuim te
zijn. In dat geval is de jachtarchitect gerechtigd een rente van 1% op maandbasis over het verschuldigde
bedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Een en ander onverminderd
het bepaalde in artikel 10 lid 10 van deze voorwaarden.
4.
Indien één der partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat
betrekking heeft op een tussen hen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, is de in gebreke zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de
rechtsbijstand verbonden kosten van de andere partij verschuldigd. Deze buitengerechtelijke
incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 115,00, te
vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, tenzij de wederpartij bewijst dat met een lager
minimum had kunnen worden volstaan. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 10 van
deze voorwaarden.
5.
Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever dan wel
doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet dan wel niet tijdig nakomt of de jachtarchitect niet dan
wel niet tijdig in staat stelt de zijnerzijds vereiste werkzaamheden te verrichten, is de jachtarchitect
gerechtigd (gedeeltelijke) betaling van zijn honorarium te vorderen op het tijdstip of de tijdstippen waarop
dit (gedeelte) bij normale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geworden.
6.
Reclames over facturen moeten (schriftelijk en) behoorlijk toegelicht worden ingediend binnen tien
werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.
ARTIKEL 9 - OPSCHORTING EN ONTBINDING
1.
Indien één der partijen haar verplichtingen niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de
daar tegenover staande verplichting op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke
nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2.
Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd
de overeenkomst te ontbinden tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis
de ontbinding niet rechtvaardigt.
ARTIKEL 10 - GESCHILLEN: DE GESCHILLENCOMMISSIE EN DE GEWONE RECHTER
1.
Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend
een Nederlands rechtscollege dan wel de hierna te noemen geschillencommissie is bevoegd van deze
geschillen kennis te nemen.
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Geschillen tussen de opdrachtgever en de jachtarchitect over de totstandkoming of uitvoering van de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de opdrachtgever als
door de jachtarchitect worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Waterrecreatie, Postbus 90600,
2509 LP 's-Gravenhage.
Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de opdrachtgever
zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de jachtarchitect heeft voorgelegd.
De opdrachtgever moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de jachtarchitect heeft
voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken onder vermelding van namen en
adressen van de opdrachtgever en van de jachtarchitect en een duidelijke omschrijving van het geschil
en de eis.
Wanneer de opdrachtgever het geschil aan de geschillencommissie heeft voorgelegd, is de jachtarchitect
aan deze keuze gebonden en staat hem ter zake geen beroep op de gewone rechter meer open.
De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking
heeft op de niet-betaling van een factuur en waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
In geval de opdrachtgever zijn factuur niet tijdig betaalt, is de jachtarchitect bevoegd een procedure bij de
gewone rechter aanhangig te maken, mits hij vóór de aanvang van de procedure de opdrachtgever een
termijn van één maand na ontvangst van de aanmaning heeft gegeven om het geschil aan de
geschillencommissie voor te leggen.
Indien de jachtarchitect een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt deze dit geschil pas in
behandeling nadat de opdrachtgever binnen één maand na het door de jachtarchitect aanhangig maken
van het desbetreffende geschil bij de geschillencommissie, schriftelijk heeft verklaard, dat hij zich aan de
uitspraak van de geschillencommissie zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-)bedrag
bij de geschillencommissie in depot heeft gestort.
Indien de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt deze dit geschil eerst
in behandeling nadat de opdrachtgever het aan de jachtarchitect eventueel verschuldigde (restant-)
bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort. De opdrachtgever moet dit bedrag binnen één
maand nadat hij het geschil aan de geschillencommissie heeft voorgelegd, op een door de
geschillencommissie aan te geven rekening storten.
In geval de opdrachtgever bedoeld depot niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan
het oordeel van de geschillencommissie wil onderwerpen.
De geschillencommissie doet uitspraak bij wege van bindend advies.
HISWA Vereniging staat ten opzichte van de opdrachtgever borg voor de nakoming van het door de
geschillencommissie uitgebrachte advies.
Voor deze borgstelling geldt een maximum van € 14.000,00 (inclusief omzetbelasting) per bindend
advies.
In geval van faillissement, surséance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de jachtarchitect geldt de
voornoemde borgstelling alleen als de opdrachtgever het geschil bij de geschillencommissie aanhangig
heeft gemaakt vóórdat van een dergelijke situatie sprake is. Voornoemde borgstelling geldt niet in geval
de jachtarchitect het bindend advies binnen twee maanden na de toezending ervan ter toetsing voorlegt
aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van
gewijsde is gegaan.
De geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling indien met het geschil een bedrag van
niet meer dan € 14.000,00 (inclusief omzetbelasting) is gemoeid.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
In geval het geschil aan de Geschillencommissie wordt voorgelegd, zijn de leden 3 en 4 van artikel 8 niet
van toepassing.
Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie
Waterrecreatie.

ARTIKEL 11 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene
voorwaarden dienen door partijen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij het eventueel ontbreken van een
schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
ARTIKEL 12 - WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN
HISWA Vereniging zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met
de Consumentenbond en de ANWB. De wijzigingen worden pas van kracht twee maanden nadat de wijzigingen
zijn gepubliceerd door de desbetreffende organisaties die de verplichting op zich nemen om de wijzigingen in
hun periodieken openbaar te maken zodra deze zijn vastgesteld.
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