
Overeenkomst van bindend advies 
 
1. Omvang geschil:  
Partijen hebben een geschil over …………..(korte omschrijving van het geschil) hetgeen zij niet 
door overleg of onderhandelingen hebben kunnen oplossen. 
 
 
2. Bindend advies: 
Partijen wensen hun geschil bij wege van bindend advies door een derde te laten beslechten.  
 
3. Bindend adviseur 
Als Bindend adviseur treedt op Mr. W.G.B. Neervoort van Medarba, Postbus 75230, 1070 AE 
Amsterdam (tel 020 364 14 42). Partijen zullen de bindend adviseur ten spoedigste van zijn 
benoeming op de hoogte stellen. Voor het geval Mr. Neervoort zijn benoeming niet mocht 
kunnen of willen aanvaarden, wordt hij door partijen onherroepelijk gemachtigd een   vervanger 
te benoemen. 
 
4. Informatieverschaffing aan bindend adviseur 
Nadat de bindend adviseur schriftelijk(waaronder ook hierna steeds te verstaan per e-mail)  
heeft verklaard zijn benoeming te aanvaarden zullen partijen binnen 14 dagen hun vordering en 
eventuele tegenvordering bij hem indienen  en hem  schriftelijk alle volgens hen voor de 
beslechting van het geschil relevante informatie en documentatie verschaffen met gelijktijdige 
toezending kopie van alle stukken aan de wederpartij. De bindend adviseur kan aanvullende 
informatie en documentatie van partijen verlangen. Partijen zijn verplicht ook deze informatie en 
documentatie binnen 14 dagen schriftelijk  te verschaffen met gelijktijdige toezending van kopie 
aan de wederpartij. De bindend adviseur kan de bovengenoemde termijnen eenmaal met 14 
dagen verlengen en in zeer bijzonder omstandigheden te zijner discretie een verdere verlenging 
toestaan .Als partijen in gebreke blijven de gevraagde informatie en documentatie (compleet en 
tijdig)  te verschaffen kan de bindend adviseur daaruit de gevolgtrekkingen maken, die hem 
goeddunkt. 
 
5. Hoor en wederhoor 
Binnen 14 dagen nadat de bindend adviseur hen daartoe schriftelijk heeft uitgenodigd kunnen 
partijen reageren op de stellingen van de wederpartij. Zij zijn daartoe niet verplicht. Als de 
bindend adviseur zijn uitnodiging vergezeld doet gaan van vragen aan (een der) partijen zullen 
deze vragen binnen 14 dagen moeten worden beantwoord met kopie aan de wederpartij. De 
wederpartij mag binnen 14 dagen op het antwoord op de vragen reageren. Voor eventuele 
verlenging van deze termijnen geldt hetzelfde als hiervoor in artikel 4 bepaald. 
 
6. Mondelinge behandeling  
Er zal geen mondelinge behandeling plaatsvinden, tenzij partijen gezamenlijk de bindend 
adviseur om een mondelinge behandeling verzoeken of  de bindend adviseur een mondelinge 
behandeling noodzakelijk acht. 
 
7. Informanten en deskundigen 
De bindend adviseur zal zelf informanten en/of deskundigen mogen raadplegen en hij zal 
partijen op de hoogte stellen van de relevante inhoud van hetgeen zij hem hebben meegedeeld. 
Van alle schriftelijke stukken, die de bindend adviseur van de informanten of deskundigen 
ontvangt zal hij kopie aan partijen sturen. Partijen zullen binnen een termijn van 14 dagen hun 
commentaar op de  informatie/documentatie van de informanten/deskundigen schriftelijk ter 
kennis van de bindend adviseur brengen, mat kopie aan de wederpartij. Partijen kunnen op 
elkaars commentaar niet meer reageren. 
 



8. Het bindend advies 
De bindend adviseur geeft zijn schriftelijk oordeel/advies zo spoedig mogelijk doch in elk geval 
binnen 14 dagen nadat hem de laatst van partijen verkregen informatie en documentatie heeft 
bereikt. De Bindend adviseur kan een gehele of gedeeltelijke eindbeslissing, dan wel een 
tussenbeslissing geven. Het bindend advies bevat in elk geval: (a) de naam en handtekening van 
de Bindend adviseur; (b) de namen van partijen; (c) een kort overzicht van  
de feiten; (d) de weergave van de vordering en, zo die is ingesteld, van de  
tegenvordering; (e) de gronden van de beslissing; (f) de beslissing; (g)  
datum en plaats van het bindend advies 
 
 
9. Beoordelingscriteria  
De Bindend adviseur geeft zijn oordeel/advies  met inachtname van de op het geschil en het 
feitencomplex toepasselijke wetsbepalingen, branche- en overige gebruiken en hetgeen hij in de 
gegeven omstandigheden redelijk en billijk acht gezien de omstandigheden van het concrete 
geval. 
 
 
 
10. Bindende kracht 
Het bindend advies bindt partijen met ingang van de dag dat dit door de Bindend schriftelijk aan 
partijen ter kennis is gebracht. De Bindend adviseur kan bepalen dat partijen (of een van hen) 
gehouden is (zijn) tot betaling van een geldsom en/of het verrichten van een prestatie anders dan 
in geld  aan de wederpartij of aan een derde.  
 



 
  
11. Vernietiging bindend advies  
Vernietiging van de in het bindend advies gegeven beslissing(en), zoals  
bedoeld in artikel 7:904 van het Burgerlijk Wetboek, kan alleen plaatsvinden  
door de gewone rechter. Daartoe moet het bindend advies op straffe van niet ontvankelijkheid 
binnen twee maanden na de uitspraak, aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.  
Vernietiging is alleen mogelijk, indien gebondenheid aan het bindend advies,  
in verband met de inhoud of de wijze van totstandkoming daarvan, in de  
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid  
onaanvaardbaar zou zijn.   
 
12 Bewijs 
 De toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, de bewijslastverdeling en de waardering van het 
bewijsmateriaal staat ter vrije beoordeling van de Bindend adviseur.  
 
13. De kosten  
De kosten van het bindend advies worden gedragen door de partij, die door de bindend adviseur 
daartoe wordt veroordeeld, behoudens wanneer en in zoverre partijen een andere verdeling zijn 
overeengekomen . 
 
14. Niet voorziene gevallen  
In alle gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, beslist de Bindend adviseur.  
 
15. Aansprakelijkheid.  
De Bindend adviseur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten met  
betrekking tot de geschillen oplossing, daarin begrepen de inhoud van het  
bindend advies.  
 
16 Toepasselijk recht  
Het Nederlandse recht beheerst de werking van dit  
reglement, alsmede de rechtsgevolgen en uitvoering van elke in het kader  
daarvan tot stand gekomen beslissing 
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