
No. 30.628  SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS 
 
 ter zake van een geschil tussen 

 
1. W.D., 
2. H.S., 

 hierna te noemen: “opdrachtgevers”, 
 
 e i s e r s, 
 

gemachtigde: mr. J.M.W.M. van Toor, werkzaam bij DAS 
Rechtsbijstand te Arnhem, 

 
 en 
 

de besloten vennootschap  
A. B.V., 
hierna te noemen “onderneemster”, 
 

 
v e r w e e r s t e r. 

 

 
HET SCHEIDSGERECHT 

1. De ondergetekende, H.L. EGBERTS, lid-deskundige van het College van Arbiters 

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 ge-

schil. De ondergetekende heeft zijn benoeming schriftelijk aanvaard. Bij brief d.d. 

23 maart 2009 is daarvan mededeling gedaan aan partijen. Overeenkomstig de 

statuten van de Raad is aan het scheidsgerecht toegevoegd mr. C.M.H. Kroeks, 

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 met producties 1-16, binnengekomen op 4 september 2008; 

- de memorie van antwoord met de bijgevoegde foto’s 1-4; 

- de pleitnotities van mr. Van Toor met de daarbij gevoegde foto’s. 

3. De mondelinge behandeling van het onderhavige geschil heeft plaatsgevonden op 

9 juli 2009. 

 

4. Aansluitend aan de mondelinge behandeling heeft een bezichtiging van het werk 

plaatsgevonden. 
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DE GRONDEN VAN DE BESLISSING  

de bevoegdheid 

5. De bevoegdheid van de ondergetekende tot beslechting van het onderhavige ge-

schil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast.  

de feiten 

6. Tussen partijen staat voorts het volgende vast:  

a. onderneemster heeft op of omstreeks 26 november 2004 een koop-

/aannemingsovereenkomst gesloten met opdrachtgevers; 

b. in de technische omschrijving is bepaald dat de gevelbekleding in Western 

Red Cedar zal worden uitgevoerd; 

c. aan opdrachtgevers is altijd voorgehouden dat de gevelbekleding niet behan-

deld hoefde worden en gelijkmatig zou vergrijzen;  

d. de gevelbekleding is behandeld met een lak; 

e. de woning is opgeleverd op 27 juni 2005; 

f. vanaf september 2006 hebben opdrachtgevers diverse malen bij onderneem-

ster geklaagd over het kleurverschil dat zich begon voor te doen tussen de 

14 onderste delen van de gevelbekleding aan de zijgevel van de woning en 

de daar boven geplaatste delen; 

g. bij brief d.d. 23 maart 2007 heeft aanneemster, die door onderneemster van 

de klacht op de hoogte was gesteld, aan opdrachtgevers bericht: 

“[Aanneemster] staat garant dat wij uw melding van houtwerk gevel uiterlijk eind april naar te-

vredenheid zullen oplossen. Gezien de verwachte weersomstandigheden moet dit mogelijk zijn.  

Wij zullen u binnenkort nader informeren”;  

h. bij brief d.d. 10 mei 2007 hebben opdrachtgevers gerappelleerd bij onder-

neemster omdat er nog niets was gebeurd, waarna hun raadsman bij brief 

d.d. 14 september hetzelfde heeft gedaan; 

i. bij brief d.d. 18 september 2007 heeft onderneemster laten weten dat het 

volgens aanneemster ging om een “ingewikkeld technisch probleem” dat bij 

aanneemster in behandeling was. Aanneemster zou contact opnemen met 

opdrachtgevers om de zaak door te spreken; 

j. na nog enkele brieven over en weer heeft aanneemster bij brief d.d. 

9 november 2007 aan opdrachtgevers bericht: 

“Bij deze willen wij graag terugkomen op onze brief d.d. 23 maart 2007 en reageren op de brief 

van DAS Rechtsbijstand d.d. 14 september 2007. 

De schroten zijn slechts behandeld met een dunne, kleurloze laag als bescherming tijdens de 

bouwfase. De gevelbekleding is verder niet afgewerkt met als doel het hout verder te laten ver-

grijzen. 
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Met de inhoud van onze brief d.d. 23 maart 2007 hebben wij bedoeld te zeggen dat door de 

weersomstandigheden de kleurverschillen van de panelen zullen verbeteren. 

Wellicht dat u door de inhoud van de brief in de veronderstelling was, dat er herstelwerkzaam-

heden zouden plaatsvinden. Dit is echter niet het geval. 

De inhoud van de brief was wellicht onvoldoende duidelijk wat dat betreft. 

Gezien het feit dat deze houtsoort van nature een zeer hoge duurzaamheid, zijn wij van mening 

dat er geen sprake is van aantasting van de kwaliteit. 

Er is slechts sprake van een vergrijzing van de gevelbekleding. 

Gezien het feit dat er geen sprake is van een gebrek, zijn wij derhalve niet voornemens herstel-

werkzaamheden uit te voeren.”; 

k. opdrachtgevers hebben de zaak vervolgens aanhangig gemaakt bij de Stich-

ting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), die van oordeel was dat het 

kleurverschil onacceptabel was, maar dat het gebrek niet ter beoordeling aan 

het GIW kon worden voorgelegd, nu het van esthetische aard was. 

het geschil 

7. Opdrachtgevers stellen dat sprake is van zwarte stippen en vlekken op de gevel-

bekleding en dat er een onacceptabel kleurverschil is tussen de delen van de ge-

vel waarvan de laklaag voor een groot deel is verdwenen en de delen waar deze 

nog voor een groot deel aanwezig is. Opdrachtgevers erkennen dat zij enig kleur-

verschil dienen te accepteren, maar achten het kleurverschil zo groot dat sprake 

is van een gebrek. Zij vrezen voor de kwaliteit van het hout, indien niet enige 

vorm van herstel plaatsvindt. 

8. Het petitum van opdrachtgevers luidt: 

 

”REDENEN WAAROM: 

het Uw Raad moge behagen bij scheidsrechterlijk vonnis – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voor-

raad – [onderneemster] te veroordelen: 

1. primair de gevelbekleding binnen vier weken na het in deze te wijzen scheidsrechterlijk vonnis te 

herstellen middels wegneming van het kleurverschil, één en ander naar de eisen van goed en deug-

delijk werk, op straffe van een dwangsom van €.250,00 voor iedere dag waarmee de voornoemde 

termijn van vier weken wordt overschreden; 

subsidiair tot betaling van een door U Arbiter(s) ex aequo et bono vast te stellen schadevergoeding, 

door [onderneemster] te betalen binnen 14 dagen na het door U Arbiter(s) in deze te wijzen vonnis; 
2. tot betaling van de buitengerechtelijke kosten ad €.1.230,00, althans een door U Arbiter(s) ex ae-

quo et bono vast te stellen bedrag, door [onderneemster] te betalen binnen 14 dagen na het door U 

Arbiter(s) in deze te wijzen vonnis; 

3. tot betaling van de kosten van deze procedure, waaronder het salaris van de gemachtigde van 

[opdrachtgevers], door [onderneemster] te betalen binnen 14 dagen na het door U Arbiter(s) in deze 

te wijzen vonnis;”  
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9. Onderneemster stelt zich op hetzelfde standpunt als aanneemster heeft ingeno-

men in haar hiervoor genoemde brief d.d. 9 november 2007. Daar voegt zij aan 

toe:  

“Door invloed van zowel zonlicht als regen vergrijst het hout als gevolg van de afbraak van het hout-

oppervlak, hetgeen een natuurlijk proces is en geen afbreuk doet aan de deugdelijkheid van de ge-

velbekleding. De ervaring leert dat hout uiteindelijk gelijkmatig vergrijst, maar dat het meerdere ja-

ren kan duren voordat een gelijkmatige kleur wordt verkregen. Dit is toe te schrijven aan de volgende 

zaken: 

* Verschillende delen variëren in porositeit waardoor het ene deel meer verf of water opneemt. De 

tijdelijke beschermende coating kan daarom ook verschillen in laagdikte. Op plaatsen waar een rela-

tief dikke laag verf aanwezig is, zal de vergrijzing later starten dan op delen waar een dunne laag 

aanwezig is. 

* Afhankelijk van de expositierichting worden delen wisselend belast met zonlicht en vocht. Ook direct 

naastgelegen bebouwing kan invloed hebben op belasting van weersinvloeden op het hout. (Door be-

bouwing dicht naast elkaar gelegen kan de belasting van weersinvloeden minder belastend zijn voor 

het hout).  

In het geval van [opdrachtgevers] doet de gevelverkleuring zich precies voor op de scheiding van ge-

velelementen. Reden hiervoor is dat de gevel in het werk opgebouwd is uit verschillende geveldelen. 

Elk geveldeel is afzonderlijk behandeld, getransporteerd en aangebracht. Doordat de delen afzonder-

lijk zijn behandeld, is het door bovengenoemde redenen mogelijk dat er geen gelijkmatige verkleuring 

van de gehele gevel optreedt, hetgeen zich toonbaar heeft gemaakt aan de gevel van [opdrachtge-

vers]. Naarmate de tijd verstrijkt, zal de gevel gelijkmatig verkleuren/vergrijzen. Dit gezegd te heb-

ben, kan er worden geconcludeerd dat er hier sprake is van normale verkleuring, hetzij niet gelijkma-

tig op afzonderlijk behandelde en aangebrachte geveldelen.” 

10. Onderneemster concludeert dat geen sprake is van een gebrek zodat er geen 

aanleiding is voor enig herstel. 

de beoordeling van het geschil 

11. Arbiter heeft het volgende geconstateerd. 

de zijgevel 

12. De laklaag is voor een groot deel verdwenen van het 15e geveldeel van onderen 

en de daarboven geplaatste delen. Deze zijn vergrijsd. Op de geveldelen die door 

het dakoverstek enige bescherming tegen zonlicht en neerslag genieten, is nog 

wat meer lak aanwezig; deze geveldelen vertonen een min of meer gelijkmatig 

toonverloop door verschillende stadia van vergrijzing. 

13. Op de onderste 14 delen van de zijgevel is de laklaag nog vrijwel overal aanwe-

zig. Onder de lak zijn de geveldelen niet of nauwelijks vergrijsd. Waar de lak is 
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verdwenen is het hout vergrijsd. Plaatselijk zijn zwarte stippen en vlekken zicht-

baar op de geveldelen. 

14. Tussen het 14e en 15e geveldeel van onderen is er een aanzienlijk en abrupt 

kleurverschil. 

de voor- en achtergevel 

15. De laklaag op de geveldelen aan de voor- en achtergevel is plaatselijk verdwe-

nen, maar aanzienlijk minder dan op het bovenste gedeelte van de zijgevel. Waar 

de lak is verdwenen, is vergrijzing opgetreden.  

16. Er bevinden zich plaatselijk zwarte stippen en vlekken op de houten geveldelen. 

Deze bevinden zich met name waar de laklaag verregaande tekenen van verval 

vertoont, maar nog niet is verdwenen. De zwarte verkleuring doet zich ook voor 

op plekken waar de laklaag grotendeels is verdwenen. 

17. Het kleurverschil tussen de delen waar de lak nog grotendeels aanwezig is en de 

delen waar dit niet meer het geval is, is zeer duidelijk en zeer storend. De gevels 

geven voorts door de afbladderende lak een vervallen beeld, dat opdrachtgevers 

niet hoefden verwachten van een, zo erkende onderneemster ter zitting - als on-

derhoudsvriendelijk gepresenteerde gevelbekleding. De SWK heeft dan ook te-

recht geoordeeld dat sprake is van een esthetisch gebrek. 

18. Op het moment van de bezichtiging waren de geveldelen niet zodanig aangetast 

dat ook sprake was van een bouwkundig gebrek, in de zin van houtrot. Het is 

echter niet uit te sluiten dat het hout op den duur zal gaan rotten waar de lak 

hardnekkiger hecht dan elders. Op dergelijke plaatsen zou door de werking van 

vocht achter de lak houtrot kunnen optreden. De zwarte puntjes en vlekken lij-

ken een vorm van algengroei die hiervan vaak een voorbode is. 

19. Arbiter deelt de conclusie van onderneemster dat de laklaag uiteindelijk geheel 

zal verdwijnen. Gezien het tijdsverloop sinds de oplevering (ruim vier jaar) en de 

huidige toestand van de lak, zal dit echter op veel plaatsen zo lang duren, dat 

opdrachtgevers hier in redelijkheid niet op hoeven wachten. Bovendien valt op 

grond van hetgeen is overwogen in de voorgaande alinea niet uit te sluiten dat 

sprake is van blijvende kleurverschillen of zelfs houtrot, tegen de tijd dat alle lak 

is verdwenen. Ten minste dient derhalve de lak van de gevelbekleding te worden 

verwijderd. 
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20. Arbiter is op vorengenoemde gronden van oordeel dat opdrachtgevers recht heb-

ben op herstel van de gevelbekleding, in die zin dat het kleurverschil wordt weg-

genomen, waarbij opdrachtgevers er rekening mee dienen te houden - hetgeen 

zij blijkens hun uitlatingen ter zitting ook doen – dat enig kleurverschil inherent is 

aan verschillende delen van natuurproducten.  

21. Zonder een herstelmethode te willen voorschrijven overweegt arbiter, dat het 

schuren van de geveldelen wellicht een oplossing zou bieden, maar dat moeilijk 

te voorspellen is of het resultaat van uitsluitend die behandeling acceptabel zal 

zijn.  

22. De vier weken waarbinnen opdrachtgevers het herstel voltooid willen zien, wijzigt 

arbiter in een periode van 30 werkbare werkdagen. Nu tegen de gevorderde ver-

oordeling onder dwangsom geen verweer is gevoerd, zal deze worden toegewe-

zen met een maximum van €� 10.000,00 aan te verbeuren dwangsommen. 

23. Op grond van het voorgaande zal arbiter de primaire vordering toewijzen en on-

derneemster veroordelen om de houten gevelbekleding aan de gevels van de 

woning van opdrachtgevers binnen 30 werkbare werkdagen na de datum van be-

tekening van dit vonnis aan haar, te herstellen middels wegneming van het 

kleurverschil naar de eisen van goed en deugdelijk werk, op straffe van verbeurte 

van een dwangsom ad €� 250,00 voor iedere dag dat onderneemster in gebreke is 

gebleven aan die veroordeling te voldoen. 

buitengerechtelijke kosten 

24. Opdrachtgevers vorderen dat onderneemster zal worden veroordeeld €� 1.230,00 

aan buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand aan hen te vergoeden. Nu on-

derneemster tegen deze vordering geen specifiek verweer heeft gevoerd, zal zij 

worden toegewezen, met dien verstande dat de vergoeding zal worden gematigd 

tot €� 800,00, zijnde twee punten van het door de Raad gehanteerde tarief. 

25. Onderneemster zal worden veroordeeld ter vergoeding van buitengerechtelijke 

kosten binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan haar tegen behoor-

lijk bewijs van kwijting aan opdrachtgevers te betalen €� 800,00. 

de kosten 

26. Arbiter overweegt dat onderneemster geheel in het ongelijk is gesteld. Gelet 

hierop acht arbiter het billijk dat zij de proceskosten draagt. Deze kosten hebben 
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tot en met het depot van dit vonnis ter griffie van de rechtbank te Amsterdam 

zijdens de Raad €� 1.250,00 inclusief €� 183,29 aan BTW bedragen en zijn ver-

rekend met de door opdrachtgevers gedane storting. 

27. Arbiter acht het voorts billijk om, gelet op het voorgaande, onderneemster te 

belasten met een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand van opdracht-

gevers, welke tegemoetkoming arbiter ex aequo et bono vaststelt op €� 1.200,00. 

28. Ter zake van de proceskosten dient derhalve door onderneemster aan opdracht-

gevers te worden voldaan €� 1.250,00 + €� 1.200,00 = €� 2.450,00. 

29. Arbiter zal het vonnis, gelijk gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaren. 

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

 

DE BESLISSING: 

Arbiter, rechtdoende als goed man naar billijkheid, 

 

VEROORDEELT onderneemster om de houten gevelbekleding aan de gevels van de 

woning van opdrachtgevers binnen 30 (dertig) werkbare werkdagen na de datum van 

betekening van dit vonnis aan haar te herstellen middels wegneming van het kleurver-

schil naar de eisen van goed en deugdelijk werk, op straffe van verbeurte van een 

dwangsom ad €� 250,00 (tweehonderdvijftig euro) voor iedere dag dat onderneemster 

in gebreke is gebleven aan die veroordeling te voldoen, met een maximum van 

€� 10.000,00 (tienduizend euro) aan te verbeuren dwangsommen, 

VEROORDEELT onderneemster om ter vergoeding van buitengerechtelijke kosten bin-

nen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan haar tegen behoorlijk bewijs van 

kwijting aan opdrachtgevers te betalen €� 800,00 (achthonderd euro), 

 

VEROORDEELT onderneemster om ter verrekening van de proceskosten tegen behoor-

lijk bewijs van kwijting aan opdrachtgevers te betalen €� 2.450,00 (tweeduizend vier-

honderdvijftig euro), 

 

VERKLAART dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 
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WIJST AF hetgeen meer of anders is gevorderd. 

 

 

Aldus gewezen te Amsterdam, 6 augustus 2009 

 

 

 

 

w.g. H.L. Egberts 


