
Nr. 30.465 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS 
 ter zake van een geschil tussen 

 
R. S., 

 hierna te noemen “opdrachtgever”, 
 
 e i s e r, 
 

gemachtigde: mevrouw mr. M. van Dijk, advocaat te  
 Zutphen, 
 
 en 
 

de besloten vennootschap  
AANNEMERSBEDRIJF B. B.V., 
hierna te noemen “aanneemster”, 

 
 v e r w e e r s t e r, 
 

gemachtigde: mr. ing. A. van Woerkom, advocaat te 
Nijmegen. 

 
 
HET SCHEIDSGERECHT 

1. De ondergetekende, IR. C.A.M. BOS, lid-deskundige van het College van Arbi-

ters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, is door de voorzitter van deze 

Raad overeenkomstig de statuten van de Raad benoemd tot enig scheidsman 

in dit geschil. De ondergetekende heeft zijn benoeming schriftelijk aanvaard. 

Bij brief d.d. 5 november 2008 is daarvan mededeling gedaan aan partijen. 

Overeenkomstig de statuten van de Raad is aan het scheidsgerecht toege-

voegd mevrouw mr. J.M.G. Leferink, secretaris van de Raad. 

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

2. Voor de loop van het geding wordt verwezen naar de volgende stukken: 

- de memorie van eis d.d. 2 juli 2008, binnengekomen op 3 juli 2008, met 

producties; 

- de memorie van antwoord, met producties; 

- de memorie van repliek tevens houdende akte wijziging van eis, met 

productie; 

- de akte houdende overlegging producties van de zijde van aanneemster; 

- het schrijven d.d. 14 mei 2009 van mevrouw mr. Van Dijk; 

- de pleitnotities van mevrouw mr. Van Dijk; 

- de pleitnotities van mr. ing. Van Woerkom. 
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3. De mondelinge behandeling van het onderhavige geschil heeft plaatsgevon-

den op maandag 18 mei 2009. 

 

 In het kader van de mondelinge behandeling heeft in aanwezigheid van voor-

noemde personen een bezichtiging van het werk plaatsgevonden. 

DE GRONDEN VAN DE BESLISSING 

de bevoegdheid 

4. De bevoegdheid van de ondergetekende tot beslechting van het onderhavige 

geschil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast. Zij 

berust op paragraaf 49 van de toepasselijke Uniforme Administratieve Voor-

waarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) waarin een arbitraal 

beding is opgenomen dat verwijst naar de Raad en zijn statuten. 

de feiten 

5. Tussen partijen staat het volgende vast: 

a. Opdrachtgever heeft op 29 maart 2006 een koopovereenkomst gesloten 

met H.B. en mevrouw M.B., hierna te noemen “verkopers”, betreffende de 

koop en verkoop van de woning aan de L.-weg 33 A te A.; 

b. Tussen aanneemster en verkopers is op of omstreeks 12 juni 2003 een 

overeenkomst tot aanneming van werk gesloten ter zake de nieuwbouw 

van de onder sub 5a genoemde woning; 

c. Op grond van de onder sub 5b genoemde overeenkomst heeft aanneem-

ster het werk gerealiseerd conform (onder meer) het bestek d.d. 7 fe-

bruari 2003, de nota van aanvullingen/wijzigingen d.d. 27 februari 2003 

en (diverse) bestektekeningen en constructieschema’s; 

d. Uit het bestek d.d. 7 februari 2003 blijkt dat van toepassing zijn de 

STABU Standaard 2001 en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 

de uitvoering van werken 1989, hierna te noemen “UAV 1989”; 

e. De woning is op 7 juni 2004 opgeleverd; 

f. Artikel 4 van de tussen opdrachtgever en verkopers gesloten leverings-

akte bepaalt dat alle aanspraken die verkoper(s) ten aanzien van het ver-

kochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden overgaan op de 

koper, lees: opdrachtgever. Op grond van voornoemd artikel spreekt op-

drachtgever aanneemster thans rechtstreeks aan.  
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de vordering 

6. Met een beroep op de aanwezigheid van verborgen gebreken stelt opdracht-

gever zich op het standpunt dat aanneemster toerekenbaar tekort is gescho-

ten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de tussen partijen 

gesloten aannemingsovereenkomst. Opdrachtgever beklaagt zich met name 

over het feit dat houten kolommen en natuurstenen sokkels niet zijn uitge-

voerd in overeenstemming met het ontwerp en de gegeven aanwijzingen. Te-

vens heeft opdrachtgever geconstateerd dat sprake is van scheefstand van 

die houten kolommen. Opdrachtgever is van mening dat de door aanneemster 

gekozen wijze van uitvoering er uiteindelijk toe heeft geleid dat de natuurste-

nen sokkels zijn gaan barsten en vervolgens gaan afbrokkelen. 

7. Na zijn vorderingen bij memorie van repliek tevens houdende akte wijziging 

van eis te hebben gewijzigd, concludeert opdrachtgever: 

“S. verzoekt het scheidsgerecht bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij 

voorraad: 

I. B. te veroordelen tot herstel van het gebrek met de scheefstand van de 

houten kolommen op de door L. voorgeschreven wijze (vgl. productie 3 

MvE), althans op een door uw scheidsgerecht te bepalen wijze zodat 

wordt voldaan aan de eisen van goed en deugdelijk werk; 

II. B. te veroordelen tot herstel van de natuurstenen sokkels en het dicht-

zetten van de stekeinden op de door L. voorgeschreven wijze (vgl. pro-

ductie 3 MvE), althans op een door uw scheidsgerecht te bepalen wijze 

zodat wordt voldaan aan de eisen van goed en deugdelijk werk; 

III. B. te veroordelen tot uitvoering van de herstelwerkzaamheden binnen 

een maand na betekening van het in deze te wijzen vonnis, althans bin-

nen een door uw scheidsgerecht vast te stellen termijn, onder verbeurte 

van een dwangsom van €� 1.000,00 per dag dat B. in gebreke blijft aan 

die veroordeling te voldoen; 

IV. met veroordeling van B. in de buitengerechtelijke kosten, zoals opgeno-

men onder punt 13 en 14 van deze memorie, althans een ander door uw 

scheidsgerecht vast te stellen bedrag, alsmede met veroordeling van B. 
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in de kosten van dit geding, waaronder begrepen een redelijke tege-

moetkoming in de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van S.; 

het verweer 

8. Aanneemster heeft gemotiveerd verweer gevoerd en concludeert: 

“MET CONCLUSIE: 

Het uw Scheidsgerecht behage om het door S. gevorderde af te wijzen al-

thans S. niet-ontvankelijk in haar vorderingen te verklaren, kosten rechtens.” 

de beoordeling van het geschil 

bezwaar tegen nader bij akte ingediende stukken 

9. Door opdrachtgever is bij schrijven d.d. 14 mei 2009 alsmede bij aanvang 

van de mondelinge behandeling bezwaar gemaakt tegen de akte overlegging 

producties d.d. 14 mei 2009 zijdens aanneemster, binnengekomen bij de 

Raad d.d. 15 mei 2009. 

10. Onder verwijzing naar de respectievelijke data van de nieuw ingebrachte 

producties is opdrachtgever van mening dat aanneemster deze eerder in het 

geding had moeten c.q. kunnen brengen. Als gevolg van de huidige late in-

diening is opdrachtgever niet meer in staat geweest de inhoud van de pro-

ducties met zijn gemachtigde en bouwkundig adviseur te bespreken. Een 

dergelijke late indiening is naar de mening van opdrachtgever dan ook in 

strijd met de goede procesorde. Hij verzoekt arbiter de stukken terzijde te 

leggen. 

11. Arbiter heeft partijen op de eerste plaats gewezen op de inhoud van het 

schrijven van de Raad d.d. 8 januari 2009, waarin onder meer is gewezen 

op artikel 13 van het rolreglement betreffende het indienen van stukken na 

beëindiging van de schriftelijke discussie. Aangezien het scheidsgerecht pas 

ter zitting een besluit omtrent de ingediende stukken neemt, dienen partijen 

zich steeds voor te bereiden op de eventuele behandeling van nagekomen 

stukken. 

12. Bovendien heeft arbiter opdrachtgever ter mondelinge behandeling in de 

gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de bij akte overge-



5 

legde stukken om deze tijdens een schorsing met zijn gemachtigde en advi-

seur te bespreken. Nu opdrachtgever van deze gelegenheid gebruik heeft 

gemaakt, ziet arbiter geen aanleiding om de betreffende stukken terzijde te 

leggen. Het verzoek van opdrachtgever ter zake wordt dan ook afgewezen. 

Afbrokkelen van de natuurstenen sokkels 

13. Door opdrachtgever is gesteld dat de vier houten kolommen en de natuur-

stenen sokkels, waar de kolommen op rusten niet zijn uitgevoerd in over-

eenstemming met het in opdracht van opdrachtgever gemaakte ontwerp. 

Anders dan voorgeschreven is de ruimte tussen de stekeinden en de sokkels 

ter plaatse van de gaten in de sokkels niet dichtgezet. 

 

14. Opdrachtgever is van mening dat er als gevolg van deze wijze van uitvoe-

ring geen sprake is van een starre constructie en de stekeinden binnenin de 

natuurstenen sokkels kunnen bewegen. Het is de overtuiging van opdracht-

gever dat het niet dichtzetten van de stekeinden er uiteindelijk toe heeft ge-

leid dat het natuursteen is gaan barsten c.q. afbrokkelen. Nu dit onderdeel 

niet conform het voorgeschreven detail is uitgevoerd, dient ter zake van alle 

kolommen herstel te worden uitgevoerd. 

15. Aanneemster erkent dat de ruimte tussen de stekeinden en de sokkels niet 

is dichtgezet. Zij wijt dit echter aan een oorzaak welke in de risicosfeer van 

opdrachtgever ligt. 

16. De door de constructeur opgedragen wijziging van de HE240A-ligger naar 

een HE160B-ligger heeft erin geresulteerd dat, aldus aanneemster, de defi-

nitieve hoogtemaat van de houten kolommen in een dermate laat stadium 

bekend werd, dat het uitvoeringstechnisch alleen nog mogelijk was om de 

kolommen met voet compleet onder een (tijdelijk) ondersteunde constructie 

te hangen, en vervolgens de ankers en hardstenen voet te onderstorten. 

Hierdoor was het naar de mening van aanneemster onmogelijk om de ruim-

te tussen de stekeinden overeenkomstig het bestek, respectievelijk de teke-

ningen dicht te zetten. 

17. Aanneemster is van mening dat zij de bewuste werkzaamheden overeen-

komstig de door of namens opdrachtgever verstrekte opgave c.q. aanwijzin-

gen heeft uitgevoerd. Bovendien zijn de werkzaamheden, aldus aanneem-
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ster, zowel tijdens de uitvoering – die onder dagelijks toezicht stonden van 

toezichthouder Bo. (namens opdrachtgever) – als bij oplevering geaccep-

teerd. Het is op grond van deze argumenten dat aanneemster iedere aan-

sprakelijkheid voor de thans ontstane problemen van de hand wijst. 

18. Tijdens de bezichtiging is door arbiter – mede aan de hand van tekeningen - 

vastgesteld dat aan de achterzijde van de woning vier ronde houten kolom-

men zijn geplaatst. Elke houten kolom is aan de onderzijde voorzien van een 

horizontale voetplaat, waarop een verticale stalen plaat is gelast. De houten 

kolom is met twee bouten aan deze verticale stalen plaat bevestigd. Tot slot 

staan de kolommen op vierkante natuurstenen sokkels. 

19. Arbiter constateert voorts dat het detail van de kolom, waarbij de staalcon-

structie “koud” op de kolommen is aangebracht, is ontworpen door de in op-

dracht van opdrachtgever handelende architect. Een detail dat naar het oor-

deel van arbiter niet volgens goed vakmanschap door de architect is uitge-

werkt. 

20. Aanneemster stelt dat zij haar werkzaamheden conform de voorgeschreven 

detaillering heeft uitgevoerd, waarbij het echter als gevolg van de door de 

constructeur voorgeschreven wijzigingen uiteindelijk niet mogelijk bleek om 

de stekeinden in de hardstenen sokkel aan te gieten. 

21. Los van de vraag in hoeverre de door aanneemster geschilderde gang van 

zaken aanneemster inderdaad heeft belemmerd om de stekeinden overeen-

komstig het ontwerp aan te gieten, is arbiter van oordeel dat de wijze van 

detaillering op zichzelf al een belemmering vormt voor het dichtzetten van 

de stekeinden met een vloeibare mortel. 

22. Arbiter deelt het standpunt van aanneemster dat de door haar gekozen uit-

voeringswijze kennelijk de goedkeuring heeft van opdrachtgever nu door of 

namens laatstgenoemde geen bezwaren zijn aangetekend bij de uitvoering 

van de werkzaamheden, noch bij de oplevering van de woning. Voldoende 

aannemelijk is geworden dat de toezichthouder, Bo., namens opdrachtgever 

frequent, zo niet dagelijks, op de bouw aanwezig was en geen bezwaren 

kenbaar heeft gemaakt tegen de wijze van uitvoering van het betreffende 

detail. 
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23. Ondanks het hierboven overwogene met betrekking tot de rol van opdracht-

gever is arbiter van mening dat ook aanneemster niet geheel vrij te pleiten 

is ter zake van het scheuren, respectievelijk afbrokkelen van de natuurste-

nen sokkels. Van aanneemster mag verwacht worden dat zij weet dat de 

aanwezigheid van vrije ankers in hardstenen dorpels die bloot staan aan 

wind en regen tot problemen kan leiden (beweging, roestvorming en met 

name in dit geval vorstschade). Aanneemster had derhalve bezwaar dienen 

te maken tegen de voorgeschreven detaillering op grond waarvan het niet 

mogelijk was om de ankers in de hardstenen sokkels vast te gieten. Arbiter 

acht aanneemster (mede) verantwoordelijk voor het ontstaan van de thans 

geconstateerde gebreken. Arbiter zal de vordering van opdrachtgever ter 

zake van herstel van de hardstenen sokkels toewijzen met dien verstande 

dat opdrachtgever - als nader aan te geven - dient bij te dragen in de rede-

lijke kosten van herstel. 

24. Opdrachtgever vordert primair herstel van de natuurstenen sokkels en het 

dichtzetten van de stekeinden op de door L. voorgeschreven wijze (vlg. pro-

ductie 3 bij de memorie van eis). Anders dan opdrachtgever is arbiter van 

oordeel dat de door L. in het voorlopige expertiserapport beschreven her-

stelwerkzaamheden nog niet op alle relevante onderdelen als een definitief 

afgerond hersteladvies kan worden beschouwd. Arbiter zal derhalve aan-

neemster veroordelen om – met inachtneming van de eisen van goed en 

deugdelijk werk – herstel uit te voeren.  

25. Mede gelet op de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden in casu 

acht arbiter het billijk dat opdrachtgever 2/3 en aanneemster 1/3 deel van 

de aan het herstel verbonden kosten voor zijn/haar rekening neemt. Aan de 

zijde van opdrachtgever heeft de architect een verkeerd ontwerp gemaakt, 

waarbij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen bezwaar is ge-

maakt tegen de wijze waarop aanneemster het ontwerp uiteindelijk heeft 

gerealiseerd. Aanneemster kan worden verweten dat zij – ondanks de aan-

wezige bezwaren – deze niet aan opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt. 

Scheefstand houten kolommen 

26. In het kader van het door L., L. & H., hierna te noemen “L.”, in opdracht van 

opdrachtgever verrichte onderzoek naar (onder meer) de afgebrokkelde na-
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tuurstenen sokkel(s) is tevens de scheefstand van de houten kolommen aan 

de orde gekomen. In het op 7 november 2006 uitgebrachte voorlopige ex-

pertiserapport wordt geconcludeerd dat de hoek van het natuursteen is af-

gebrokkeld doordat er plaatselijk te grote belasting is uitgeoefend op het na-

tuursteen. Als gevolg van de doorbuiging van de voetplaten in combinatie 

met de scheefstand van de onderhavige kolom – lees: de linker kolom, van 

buitenaf gezien – is een excentrische belasting op het natuursteen uitgeoe-

fend, waardoor het natuursteen is bezweken. 

 

27. Opdrachtgever is van mening dat sprake is van een verborgen gebrek en 

spreekt aanneemster op grond van de ter zake toepasselijke regeling aan. 

Aanneemster heeft gemotiveerd bestreden dat sprake is van een verborgen 

gebrek. 

 

28. Tijdens de bezichtiging van de kolommen heeft arbiter vastgesteld dat spra-

ke is van een beperkte afwijking. Op grond van de aangetroffen afwijking is 

arbiter van oordeel dat deze, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de bouw 

dan wel bij opneming van het werk, redelijkerwijs niet onderkend had kun-

nen worden.  

 

29. Voor wat betreft de thans gerezen problematiek van de afgebrokkelde na-

tuursteen is arbiter van oordeel dat ter zake van de scheefstand van de ko-

lom(men) niet dan wel onvoldoende is aangetoond dat deze bij het ontstaan 

van de schade een rol van betekenis heeft gespeeld. Voorts is arbiter van 

oordeel dat de scheefstand van de kolommen als zodanig dermate beperkt is 

dat deze niet als gebrek kan worden gekwalificeerd. Arbiter zal de vordering 

van opdrachtgever ter zake van de scheefstand van de houten kolommen 

dan ook afwijzen. 

 

Termijn voor herstel met dwangsom 

30. Opdrachtgever heeft verzocht om aanneemster te veroordelen tot uitvoering 

van de herstelwerkzaamheden binnen een maand na betekening van het in 

deze te wijzen vonnis, althans binnen een door het scheidsgerecht vast te 

stellen termijn, onder verbeurte van een dwangsom van €� 1.000,00 per dag 

dat aanneemster in gebreke blijft aan die veroordeling te voldoen. 
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31. Arbiter is van oordeel dat 2/3 deel van de herstelkosten voor rekening van 

opdrachtgever dient te blijven. Nu aanneemster wordt belast met uitvoering 

van dit herstel zal arbiter de door opdrachtgever verzochte termijn verbin-

den aan de – aan de uitvoering van het herstel voorafgaande - schriftelijke 

verklaring van opdrachtgever dat deze bereid is 2/3 deel van de redelijke 

herstelkosten dan wel een nader tussen partijen overeen te komen bedrag 

aan herstelkosten op eerste verzoek aan aanneemster te voldoen. Arbiter 

acht een termijn van drie maanden, gerekend vanaf de datum van dagteke-

ning van de schriftelijke verklaring van opdrachtgever ten behoeve van uit-

voering van de herstelwerkzaamheden billijk. 

32. Ter zake van de door opdrachtgever gevorderde dwangsom bepaalt arbiter 

het bedrag op €� 500,00 per dag dat aanneemster in gebreke blijft aan de 

veroordeling tot herstel te voldoen, met een maximum van €� 7.500,00. 

de proceskosten en overige vorderingen 

33. Gelet op de mate waarin partijen in principiële en in financiële zin in het ge-

lijk en ongelijk zijn gesteld acht arbiter het billijk dat opdrachtgever 2/3 deel 

en aanneemster 1/3 deel van de proceskosten draagt. 

 

34. De door de Raad gemaakte kosten hebben tot en met het depot van dit 

vonnis ter griffie van de rechtbank te Amsterdam bij moderatie €� 5.800,00 

(waarvan €� 909,76 aan BTW) bedragen en zijn verrekend met de door op-

drachtgever gedane stortingen. Arbiter bepaalt de tegemoetkoming in de 

kosten van rechtsbijstand van aanneemster naar de meerdere mate van on-

gelijk van opdrachtgever in billijkheid op €� 533,33.  

 

35. Ter zake van de arbitragekosten dient aanneemster derhalve 1/3 x  

€� 5.800,00 = €� 1.933,33 aan opdrachtgever te betalen. Ter zake van de te-

gemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand van aanneemster dient door 

opdrachtgever aan aanneemster te worden voldaan €� 533,33. Aldus resteert 

door aanneemster aan opdrachtgever per saldo te voldoen €� 1.400,00. 
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Expertisekosten L. 

36. Opdrachtgever vordert een bedrag ad €� 7.496,65 exclusief BTW ten behoeve 

van de kosten ter vaststelling van aard en omvang van diverse, door op-

drachtgever geconstateerde gebreken. 

 

37. Medio augustus 2006 zijn door opdrachtgever een aantal lekkages in de wo-

ning geconstateerd. Nadien zijn nog een viertal andere gebreken, waaronder 

de afgebrokkelde natuurstenen sokkel aan het licht gekomen. Uit het als 

productie 3 bij de memorie van eis in het geding gebrachte voorlopige ex-

pertiserapport d.d. 7 november 2006 blijkt dat L. reeds op 15 september 

2006 een eerste oriënterende inspectie heeft verricht naar deze gebreken. 

Een dialoog met aanneemster was op dat moment nog niet tot stand ge-

bracht. 

 

38. Bij schrijven d.d. 22 september 2006 is aanneemster op de hoogte gesteld 

van de op dat moment bekende gebreken. Tevens is haar door (de gemach-

tigde van) opdrachtgever meegedeeld dat er onderzoek gaande is naar de 

precieze oorzaken en omvang van de gebreken. 

 

39. Naar aanleiding van het voorlopige rapport van L. heeft op 11 december 

2006 een bespreking tussen partijen plaatsgevonden, waarbij eveneens L. 

aanwezig was. Op basis van deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt ter 

zake van herstel van gebreken dan wel de uitwisseling van aanvullende 

(technische) gegevens en tekeningen. 

 

40. In het kader van de onderhavige procedure is slechts één van de vijf gebre-

ken die indertijd door L. zijn onderzocht aan het oordeel van arbiter voorge-

legd. Ter zake van de overige gebreken is door opdrachtgever tijdens de 

mondelinge behandeling verklaard dat deze in onderling overleg met aan-

neemster zijn opgelost. Enkel ter zake van de ten behoeve van deze gebre-

ken gemaakte kosten van expertise en rechtsbijstand zouden, aldus op-

drachtgever, nog onderwerp van geschil tussen partijen zijn. 

 

41. Voorts is door opdrachtgever ter zitting meegedeeld dat ter zake van het 

onderhavige geschilpunt pas in mei/juni 2008 duidelijk is geworden dat de 
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oplossing hiervan in rechte zou moeten worden afgedwongen. In de daaraan 

voorafgaande periode waren partijen nog steeds “on speaking terms”. 

 

42. Op grond van het bovenstaande komt arbiter tot de conclusie dat de nood-

zaak tot inschakeling van L. niet is gebleken. Reeds kort na ontdekking van 

de gebreken – en nog voordat de discussie met aanneemster was aange-

gaan – heeft opdrachtgever L. ingeschakeld met het verzoek onderzoek te 

verrichten naar de geconstateerde gebreken. Vervolgens is L. – eveneens op 

uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever - betrokken gebleven bij de uitvoe-

ring van herstelwerkzaamheden door aanneemster. Dit betrof volgens op-

drachtgever overigens het herstel van gebreken die thans niet meer in ge-

schil zijn tussen partijen. 

 

43. Tot slot stelt arbiter vast  dat – op basis van hetgeen eveneens door op-

drachtgever ter zitting is verklaard – partijen tot kort voor het aanhangig 

maken van de onderhavige procedure betrekkelijk goede contacten met el-

kaar onderhielden. Contacten die er, naar het oordeel van arbiter, in ieder 

geval toe hebben geleid dat het merendeel van de door opdrachtgever ge-

constateerde gebreken zijn opgelost. Arbiter zal de vordering ter zake van 

expertisekosten dan ook afwijzen. 

 

Buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand 

44. Ter zake van de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand vordert op-

drachtgever een bedrag van €� 10.273,23 exclusief BTW. Ter onderbouwing 

van zijn vordering heeft opdrachtgever facturen van zijn gemachtigde in het 

geding gebracht. 

 

45. Arbiter constateert dat de betreffende facturen gericht zijn aan T.B. B.V. en 

betrekking hebben op de periode september 2006 tot en met februari 2008. 

Door opdrachtgever is verklaard dat de facturen ook door T.B. B.V. zijn be-

taald en deze onderneming derhalve een vordering in privé op opdrachtge-

ver heeft. Bewijs van deze stelling is niet aangedragen. 

 

46. Nu opdrachtgever desgevraagd ter mondelinge behandeling heeft verklaard 

dat partijen in ieder geval tot mei/juni 2008 steeds met elkaar in gesprek 
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zijn gebleven en deze contacten ook tot resultaten in de zin van herstel van 

gebreken heeft geleid, is arbiter van oordeel dat – evenals ter zake van de 

kosten van L. – de noodzaak tot inschakeling van juridische bijstand buiten 

rechte niet is gebleken. Onder verwijzing naar hetgeen arbiter heeft over-

wogen ter zake van de kosten van L. zal arbiter ook deze vordering van op-

drachtgever afwijzen. 

 

47. Arbiter zal het vonnis, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaren. 

 

48. Hetgeen meer of anders is gevorderd dient te worden afgewezen.  

 

DE BESLISSING 

Arbiter, rechtdoende als goed man naar billijkheid: 

 

VEROORDEELT aanneemster tot herstel, zulks naar de eisen van goed en deugdelijk 

werk, van de natuurstenen sokkels en het dichtzetten van de stekeinden binnen 

drie maanden na dagtekening van de aan uitvoering van het herstel voorafgaande 

schriftelijke verklaring van opdrachtgever dat deze bereid is 2/3 deel van de rede-

lijke kosten van herstel, dan wel een nader tussen partijen overeen te komen be-

drag aan herstelkosten op eerste verzoek aan aanneemster te voldoen, zulks op 

straffe van een dwangsom van €� 500,00 (vijfhonderd euro) per dag voor iedere dag 

dat aanneemster met herstel van voornoemde tekortkoming in gebreke blijft, zulks 

bij cumulatie tot een maximum van €� 7.500,00 (zevenduizend vijfhonderd euro); 

 

VEROORDEELT aanneemster ter verrekening van de proceskosten aan opdrachtge-

ver te betalen €� 1.400,00 (eenduizend vierhonderd euro); 

 

VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 

 

WIJST AF hetgeen meer of anders is gevorderd. 

 

Aldus gewezen te Amsterdam, 21 augustus 2009 

 

w.g. C.A.M. Bos 

30465 


