ARBITRAGEREGLEMENT OUT OF COURT
Dit reglement is van toepassing op arbitrage bij Out of Court, waaronder op de overeenkomst tot
arbitrage en alle andere aan de arbitrage bij Out of Court gerelateerde zaken.
Out of Court biedt arbitrage tussen zakelijke partijen.
Doel van Out of Court arbitrage
Het voornaamste doel van de arbitrageprocedure van Out of Court is snelheid. De procedure is erop
gericht om binnen korte tijd via een laagdrempelige procedure een vonnis te verkrijgen. De arbiter is
actief onderzoekend voor zover dat is toegestaan binnen de kaders van de wet. De procedure start
met een instructieve dialoog tussen partijen en de arbiter. Daarmee beoogt Out of Court partijen in
staat te stellen de procedure zonder advocaat te voeren, maar ook om een minnelijke regeling
tussen partijen te bevorderen. De arbiters spreken recht als goede persoon naar billijkheid en
houden zoveel mogelijk rekening met de handelsgebruiken en de omstandigheden van het geval. Er
is geen hoger beroep. De communicatie gaat zoveel mogelijk elektronisch, online en via
inbelverbinding. De prijzen zijn zoveel mogelijk vast.
In dit reglement is een groot aantal wettelijke bepalingen over arbitrage opgenomen. Het doel
daarvan is de gebruikers van Out of Court in dit document een overzicht te geven van hun
belangrijkste wettelijke rechten en plichten, zodat zij daarvoor niet apart de wet hoeven te
raadplegen.
Hoofdstuk 1. Definities
Definities
In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:
arbiter: degene die het geschil behandelt en beoordeelt. Indien in dit reglement arbiter in enkelvoud
staat, wordt ook het meervoud bedoeld.
arbitraal geding: de arbitrageprocedure bij Out of Court.
arbitragepakket: de soort procedure die partijen kiezen zoals aangeboden door Out of Court.
OutofCourt room: de besloten elektronische ruimte in de online omgeving van Out of Court waarin
partijen, de arbiter en Out of Court alle arbitragestukken, berichten, mededelingen en andere
informatie en materiaal over de arbitrage uploaden en ophalen.
Out of Court: Out of Court B.V., gevestigd in Amsterdam.
partij: een zakelijke partij of een natuurlijke personen, die handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf en die verzoeker of verweerder is in een arbitrageprocedure.
partijen: de verzoeker en de verweerder.
reglement: dit arbitragereglement van Out of Court.

tegenpartij: de wederpartij van de partij die zich ergens op beroept.
vertegenwoordigingsbevoegd persoon: een persoon die statutair of schriftelijk gevolmachtigd is om
een partij in het arbitragegeding te vertegenwoordigen en om namens de partij schikkingen overeen
te komen.
website: de website van Out of Court.
Hoofdstuk 2 - de overeenkomst tot arbitrage
1. Artikel 1 – de arbitrageovereenkomst
1.1. Partijen onderwerpen geschillen die tussen hen zijn ontstaan of zouden kunnen ontstaan
aan arbitrage bij Out of Court door een overeenkomst tot arbitrage of een arbitragebeding
in een overeenkomst waarin partijen verwijzen naar Out of Court als arbitrage instituut.
1.2. Onder de overeenkomst tot arbitrage wordt ook begrepen een arbitragebeding dat is
opgenomen in de partijen bindende statuten of reglementen.
1.3. Als het geschil tussen partijen al is ontstaan en partijen daarna afspreken het geschil aan
arbitrage te onderwerpen, dan moet die afspraak een beschrijving bevatten van hetgeen de
partijen aan arbitrage wensen te onderwerpen.
1.4. Bij overeenkomst kunnen ook aan arbitrage worden onderworpen:
a) de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;
b) de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde
geldsom;
c) de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking als bedoeld in het eerste lid.
1.5. De overeenkomst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen die
niet ter vrije bepaling van de partijen staan..
1.6. Het moet gaan om geschillen die voortvloeien uit een bepaalde rechtsbetrekking,
bijvoorbeeld een overeenkomst of onrechtmatige daad.
2. Artikel 2 – bewijs van arbitrageovereenkomst
2.1. De overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door:
a) een door partijen ondertekende overeenkomst.
b) een ander geschrift dat in arbitrage voorziet of dat verwijst naar algemene
voorwaarden die in arbitrage voorzien en dat door of namens de tegenpartij
uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard;
c) elektronische gegevens waaruit blijkt dat partijen arbitrage zijn overeengekomen,
mits:
i)
die elektronische overeenkomst raadpleegbaar door partijen is;
ii)
de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate
gewaarborgd is;
iii)
het moment van totstandkoming van de overeenkomst met voldoende
zekerheid kan worden vastgesteld; en
iv)
de identiteit van de partijen met voldoende zekerheid kan worden
vastgesteld.
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3. Artikel 3 – aanhangigheid van de zaak
3.1. Een zaak is aanhangig:
a) als er al een overeenkomst tot arbitrage bestond, op de dag van de ontvangst van een
schriftelijke of elektronische mededeling, waarbij een partij aan haar tegenpartij bericht, dat
hij tot arbitrage overgaat. Die mededeling moet een aanduiding bevatten van hetgeen de
partij die de zaak aanhangig maakt aan arbitrage wenst te onderwerpen; of
b) In een geval zoals beschreven in artikel 1.3, op het tijdstip van het tot stand komen van de
afspraak om het geschil aan arbitrage te onderwerpen.
Hoofdstuk 3 - De arbiter
4. Artikel 4 – aantal arbiters
4.1. Er zijn één, drie of een ander oneven aantal arbiters.
5. Artikel 5 – aanwijzing en benoeming arbiter
5.1. Partijen accepteren alle personen die op de website als potentiële arbiter staan genoemd
als aanvaardbare arbiter, tenzij een partij op het aanvraagformulier of op een andere wijze
voor de benoeming van de arbiter te kennen heeft gegeven een bepaalde arbiter niet
aanvaardbaar te vinden.
5.2. Aan de hand van het door partijen gekozen arbitrage-pakket, wijst Out of Court één, drie of
meer arbiters aan en nodigt deze uit als arbiter op te treden, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
5.3. In alle gevallen benoemt Out of Court de arbiter ongeacht de vraag of de overeenkomst tot
arbitrage geldig is.
6. Artikel 6 – aanvaarding en ontheffing arbiter
6.1. Out of Court verzoekt de door haar gekozen arbiter om zijn benoeming te aanvaarden en
om te verklaren dat hij onbevooroordeeld en onpartijdig als arbiter in een
arbitrageprocedure tussen partijen kan optreden. Na ontvangst van de door de arbiter
aanvaarde benoeming en verklaring, bevestigt Out of Court de benoeming van de arbiter
aan de arbiter en partijen via e-mail.
6.2. Een arbiter die zijn opdracht heeft aanvaard, kan op eigen verzoek daarvan worden
ontheven, hetzij met instemming van de partijen, hetzij door Out of Court.
6.3. Een arbiter die zijn opdracht heeft aanvaard, kan:
6.3.1.door de partijen gezamenlijk van zijn opdracht worden ontheven;
6.3.2.indien hij rechtens of feitelijk niet meer in staat is zijn opdracht te vervullen, op verzoek
van een van de partijen van zijn opdracht worden ontheven door Out of Court.
6.3.3.indien hij ondanks herhaalde aanmaning zijn opdracht, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, op onaanvaardbaar trage wijze uitvoert, op verzoek van een van
de partijen van zijn opdracht worden ontheven door Out of Court.
7. Artikel 7 – vervanging van de arbiter
7.1. Een arbiter die ingevolge artikel 6 van zijn opdracht is ontheven of is overleden, wordt
vervangen door Out of Court volgens artikel 5.
7.2. Ingeval van vervanging zullen de termijnen voor zover zij handelingen van de arbiter
betreffen door Out of Court worden verlengd voor zover dat nodig is voor de vervanging. Na
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de vervanging en verlenging zet de nieuwe arbiter het geding voort in de stand waarin het
zich bevindt.
8. Artikel 8 – beëindiging van de opdracht van de arbiter
8.1. De partijen kunnen gezamenlijk de opdracht van de arbiter beëindigen.
9. Artikel 9 – wraking
9.1. Een arbiter kan worden gewraakt, indien gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn
onpartijdigheid of onafhankelijkheid.
9.2. Een partij kan een door die partij als voorkeur opgegeven arbiter slechts wraken om
redenen die haar daarna bekend zijn geworden.
9.3. Een partij kan een door Out of Court benoemde arbiter niet wraken, indien zij in diens
benoeming heeft berust, tenzij de reden tot wraking haar eerst later bekend is geworden.
9.4. De artikelen 9 tot en met 11 zijn van overeenkomstige toepassing op een persoon die door
de arbiter of door Out of Court is ingeschakeld om de arbiter in zijn werkzaamheden te
ondersteunen, zoals een secretaris.
10. Artikel 10 – kennisgeving van wraking
10.1.
Een als arbiter aangezochte persoon die het vermoeden heeft dat hij zou kunnen
worden gewraakt, doet daarvan mededeling aan Out of Court onder vermelding van de
vermoedelijke redenen tot wraking. Out of Court kan dit bericht in de court room plaatsen
of per e-mail doorsturen aan partijen en hen in de gelegenheid stellen om op het bericht
van de arbiter te reageren. Out of Court kan op ieder moment een andere persoon als
arbiter aanzoeken volgens de in artikel 5 genoemde procedure.
10.2.
Een tot arbiter benoemde persoon die na zijn benoeming of hangende het arbitraal
geding het vermoeden krijgt dat hij zou kunnen worden gewraakt, doet daarvan onder
vermelding van de vermoedelijke redenen tot wraking mededeling aan de partijen door een
bericht in de OutofCourt room.
11. Artikel 11 - wrakingsprocedure
11.1.
De wrakende partij plaatst de kennisgeving tot wraking onder opgave van alle
redenen tot wraking in de OutofCourt room binnen een week nadat de reden tot wraking
aan de wrakende partij bekend is geworden. Als die partij een reden om de arbiter te
wraken niet onmiddellijk in zijn kennisgeving tot wraking noemt, vervalt zijn recht om zich
op die reden later in het arbitraal geding of bij de rechter te beroepen.
11.2.
De arbiter deelt binnen drie werkdagen na een kennisgeving tot wraking onder
opgave van redenen mee of hij zich naar aanleiding van de wraking terugtrekt of niet.
11.3.
Trekt een gewraakte arbiter zich niet binnen drie werkdagen na de dag van een tijdig
uitgebrachte kennisgeving tot wraking terug, dan oordeelt de wrakingscommissaris op
verzoek van één van partijen of Out of Court over de gegrondheid van de wraking. Dat
verzoek wordt gedaan binnen drie werkdagen na de dag van de mededeling van de
gewraakte arbiter dat hij zich niet terugtrekt, of bij gebreke daarvan, binnen twee weken na
de dag van de kennisgeving tot wraking. Bij gebreke van een verzoek tot beoordeling van de
wraking door de wrakingscommissaris, wordt de wraking geacht te zijn vervallen en kunnen
partijen de arbiter niet nogmaals op dezelfde gronden wraken.
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11.4.
Trekt de gewraakte arbiter zich terug of wordt diens wraking door de
wrakingscommissaris gegrond bevonden, dan wordt hij vervangen volgens de procedure van
artikel 5. Artikel 7.2 is van overeenkomstige toepassing.
11.5.
Als een gewraakte arbiter zich terugtrekt, impliceert dit niet een aanvaarding van de
gegrondheid van de redenen tot wraking.
11.6.
De arbiter kan het arbitraal geding schorsen vanaf de dag van ontvangst van de tijdig
ingediende kennisgeving tot wraking, of nadien, hangende de wrakingsprocedure, vanaf het
moment dat de arbiter oordeelt dat het geding daarvoor in aanmerking komt. Indien de
wraking niet ontvankelijk dan wel niet gegrond wordt bevonden, wordt het geding, indien
het geschorst was, hervat in de stand waarin het zich bevindt.
Hoofdstuk 4 - het arbitraal geding
12. Artikel 12 – het arbitraal geding
12.1.
Het arbitraal geding wordt gevoerd op de wijze als dit reglement, Out of Court en de
arbiter bepalen, tenzij dwingend recht een andere wijze voorschrijft.
12.2.
Een mededeling of handeling die langs elektronische weg geschiedt of een
processtuk dat langs elektronische weg wordt ingediend, wordt geacht te zijn verzonden op
het tijdstip waarop het bericht een systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt
waarvoor de verzender geen verantwoordelijkheid draagt.
12.3.
Indien een wettelijke bepaling van toepassing is op de arbitrage die de aanwijzing
door partijen van een derde toestaat, worden partijen geacht Out of Court als derde te
hebben aangewezen.
13. Artikel 13 – De arbiter
13.1.
De arbiter behandelt de partijen op voet van gelijkheid.
13.2.
De arbiter houdt zich aan de procedureregels en termijnen van Out of Court, stelt de
partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te
lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle materiaal en gegevens die
in het geding ter kennis van de arbiter zijn gebracht. Voor zover de procedureregels van Out
of Court daarin niet voorzien, stelt de arbiter daarvoor korte termijnen. Bij zijn beslissing
baseert de arbiter zijn oordeel ten nadele van een van de partijen niet op materiaal en
gegevens waarover die partij zich niet voldoende heeft kunnen uitlaten.
13.3.
De arbiter stelt zich actief op in het bij partijen achterhalen van de voor zijn oordeel
relevante informatie en materiaal. De arbiter zoekt niet uit eigen beweging naar materiaal
of bewijs dat een vordering van een van partijen kan ondersteunen.
13.4.
De arbiter waakt tegen onredelijke vertraging van het geding en treft zo nodig, op
verzoek van een partij of uit eigen beweging, maatregelen. Partijen zijn tegenover elkaar
verplicht onredelijke vertraging van het geding te voorkomen.
14. Artikel 14 – plaats van arbitrage
14.1.
De plaats van arbitrage is Amsterdam. De locatie van fysieke zittingen kan buiten
Amsterdam zijn en wordt bepaald door Out of Court met inachtneming van de woon- of
vestigingsplaats van partijen en de beschikbaarheid van zittingslocaties.
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15. Artikel 15 - vertegenwoordiging
15.1.
Indien dit reglement of de arbiter een persoonlijke verschijning van partijen of
vertegenwoordigingsbevoegde personen beveelt, zijn partijen of die personen verplicht om
persoonlijk te verschijnen. Indien een partij daaraan niet voldoet kan de arbiter daaraan de
gevolgen verbinden die hij geraden acht.
15.2.
De partijen kunnen zich in het geding door personen van hun keuze doen bijstaan.
Out of Court en de arbiter kunnen het aantal aan videoconferenties deel te nemen en naar
zittingen mee te nemen personen beperken.
Hoofdstuk 4.A. – de procedure Goud, Zilver en Arbeidsrecht
16. Artikel 16 – algemeen.
16.1.
Partijen zijn verplicht om in de procedure de waarheid te vertellen en niets achter te
houden dat relevant is voor het oordeel over het geschil. Indien een partij daaraan niet
voldoet, kan de arbiter daaraan de gevolgen verbinden die hij geraden acht.
16.2.
De arbiter is in iedere stand van de procedure vrij in zijn aanpak om de volledige,
waarachtige en relevante feiten die tot het geschil hebben geleid boven tafel te krijgen. Hij
mag daartoe onder meer partijen verzoeken om inlichtingen te geven of nader materiaal te
uploaden, partijen verzoeken om deskundigen en getuigen te laten deelnemen voor
verhoor, partijen opdrachten en instructies geven en al het overige doen wat hem voor de
arbitrage geraden acht.
16.3.
Indien een partij niet aan een verzoek of instructie van de arbiter voldoet, kan de
arbiter daaraan de gevolgen verbinden die hij geraden acht.
16.4.
De arbiter kan in iedere stand van het geding een schikking beproeven. Partijen zijn
niet verplicht om te schikken.
17. Artikel 17 - opening van de OutofCourt room
17.1.
Nadat partijen aan de formaliteiten voor het starten van een arbitrageprocedure bij
Out of Court hebben voldaan, opent Out of Court een OutofCourt room en geeft zij partijen
daar toegang toe door aan hen per e-mail hun persoonsgebonden toegangsgegevens toe te
zenden. Partijen kunnen direct na opening van de OutofCourt room beginnen met het
uploaden van materiaal.
17.2.
Zodra de arbiter benoemd is, geeft Out of Court de arbiter toegang tot de OutofCourt
room door per e-mail de persoonsgebonden toegangsgegevens toe te zenden.
17.3.
Toegangsgegevens zijn strikt persoonlijk. Partijen en de arbiter moeten die
toegangsgegevens strikt geheimhouden en voldoende maatregelen treffen om te
voorkomen dat derden daartoe toegang krijgen.
18. Artikel 18 – de eerste videoconferentie
18.1.
Nadat de arbiter zijn benoeming heeft geaccepteerd, organiseert Out of Court een
videoconferentie via elektronische video en/of belverbinding met partijen en de arbiter.
Hieraan dienen vertegenwoordigingsbevoegde personen deel te nemen. De arbiter kan
overlegging van een schriftelijke volmacht eisen.
18.2.
De arbiter licht de procedure inhoudelijk en procedureel toe.
18.3.
De verzoeker informeert de arbiter over:
18.3.1. de feiten die tot het geschil hebben geleid,
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18.3.2. zijn vordering en zijn argumenten daarvoor, en
18.3.3. de bewijsmiddelen die hij voor zijn stellingen heeft.
18.4.
De arbiter formuleert samen met de verzoeker de vorderingen van de verzoeker.
18.5.
De verweerder informeert de arbiter over:
18.5.1. de feiten die tot het geschil hebben geleid, voor zover die afwijken van de stellingen
van de verzoeker,
18.5.2. zijn argumenten tegen de vordering van de verzoeker, en
18.5.3. de bewijsmiddelen die hij voor zijn stellingen heeft.
18.6.
De arbiter richt de videoconferentie voor het overige naar goeddunken in.
19. Artikel 19 - tegenvordering
19.1.
Verweerder kan een tegenvordering indienen indien de tegenvordering in essentie
dezelfde feiten betreft als de vordering van de verzoeker en daarop dezelfde
arbitrageovereenkomst van toepassing is als waarop de eis is gebaseerd, dan wel indien
diezelfde arbitrageovereenkomst door de partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend van
toepassing is verklaard.
19.2.
Verweerder geeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tijdens de eerste
videoconferentie aan of hij een tegenvordering instelt.
19.3.
De verweerder informeert de arbiter tijdens de videoconferentie over:
19.3.1. de feiten die tot de tegenvordering hebben geleid voor zover die anders zijn dan de
reeds gestelde feiten,
19.3.2. zijn tegenvordering en zijn argumenten daarvoor, en
19.3.3. de bewijsmiddelen die hij voor zijn stellingen heeft.
19.4.
De arbiter formuleert samen met de verweerder de tegenvorderingen van de
verweerder
19.5.
De verzoeker informeert de arbiter over:
19.5.1. de feiten die tot de tegenvordering hebben geleid, voor zover die afwijken van de
stellingen van de verweerder,
19.5.2. zijn argumenten tegen de tegenvordering, en
19.5.3. de bewijsmiddelen die hij voor zijn stellingen heeft.
20. Artikel 20 – uploaden materiaal en vorm materiaal
20.1.
Na afloop van de eerste videoconferentie is gedurende de in het arbitragepakket
bepaalde periode de OutofCourt room geopend voor partijen om materiaal dat hun
stellingen ondersteunt en de stellingen van de tegenpartij weerspreekt te uploaden. Partijen
kunnen in de OutofCourt room hun eigen stellingen aanvullen en reageren op stellingen van
de tegenpartij.
20.2.
De arbiter uploadt de tijdens de videoconferentie geformuleerde vordering van de
verzoeker en in voorkomend geval de tegenvordering van de verweerder in de OutofCourt
room. Deze vormen het kader van de procedure.
20.3.
Alle stellingen, argumenten en ander ondersteunend materiaal worden elektronisch
ge-upload en kunnen bestaan uit tekst, video-, beeld- en geluidsmateriaal. Per
arbitragepakket gelden beperkingen aan de duur en de omvang van het materiaal, zoals
aangegeven aan op de website.
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20.4.
De arbiter kan van de geldende beperkingen afwijken in overleg met de partij die
daarvan wenst af te wijken. De arbiter kan daaraan voorwaarden stellen, waaronder een
aanvullende betaling.
20.5.
Partijen geven al het materiaal een relevante titel en zorgen dat duidelijk is welk
onderdeel van het materiaal relevant is door dit te markeren of op andere wijze duidelijk te
maken. De arbiter hoeft alleen acht te slaan op het gemarkeerde of anderszins aangewezen
onderdeel.
20.6.
Indien het niet meteen aan de arbiter duidelijk is om welk onderdeel van het bewijs
het gaat, kan hij de betreffende partij verzoeken om dat alsnog duidelijk te maken. Indien
die partij niet of niet tijdig aan dat verzoek voldoet, kan de arbiter het betreffende bewijs
buiten beschouwing laten.
20.7.
Indien partijen getuigen of deskundigen wensen te laten horen, melden zij dit zo
spoedig mogelijk in de OutofCourt room en vermelden daarbij de namen van getuigen en
deskundigen en hetgeen die personen kunnen verklaren om de eis of het verweer te
ondersteunen.
20.8.
Na afloop van de overeengekomen periode(s) om materiaal te uploaden sluit de
OutofCourt room en kan geen materiaal meer worden ge-upload. Indien materiaal is geupload op een tijdstip waarop de tegenpartij in redelijkheid niet meer voldoende de
gelegenheid heeft gehad om daarop te reageren, kan de arbiter die partij op zijn verzoek in
de gelegenheid stellen om daarop te reageren. De arbiter kan daaraan beperkingen stellen.
21. Artikel 21 – veranderen of vermeerderen eis
21.1.
Een partij kan zijn vordering of tegenvordering of de gronden daarvan veranderen of
vermeerderen gedurende de arbitrale procedure, op voorwaarde dat de tegenpartij
daardoor in zijn verdediging niet onredelijk wordt bemoeilijkt of het geding daardoor niet
onredelijk wordt vertraagd.
21.2.
De verdediging van de tegenpartij wordt niet onredelijk bemoeilijkt indien de eis
wordt veranderd of vermeerderd tijdens of na de videoconferentie, indien de verandering of
vermeerdering in de lijn van de vordering en de gronden daarvan ligt, voor de tegenpartij op
grond daarvan redelijkerwijs te verwachten was en de tegenpartij zich daartegen voldoende
kan verweren.
22. Artikel 22 - zitting
22.1.
Uiterlijk op de laatste dag dat de OutofCourt room is geopend geven de verzoeker en
de verweerder in de OutofCourt room van de veertien daarop volgende dagen maximaal
acht dagdelen op als verhinderdata voor een zitting.
22.2.
OutofCourt organiseert een zitting waaraan vertegenwoordigingsbevoegde personen
deel moeten nemen.
22.3.
De arbiter stelt de partijen in de gelegenheid hun zaak mondeling toe te lichten op de
zitting.
22.4.
De arbiter kan andere personen dan in het reglement genoemd tot de zitting
toelaten nadat hij de partijen daarover heeft gehoord.
22.5.
De arbiter kan tijdens de zitting het door partijen ingediende materiaal bespreken,
partijen om inlichtingen verzoeken, hen instructies en opdrachten geven, verzoeken om
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nader materiaal, deskundigen en getuigen horen, een schikking beproeven en al het overige
doen wat hem voor de arbitrage geraden acht.
22.6.
Op verzoek van beide partijen kan de in dit artikel genoemde zitting via elektronische
video en/of belverbinding plaatsvinden.
23. Artikel 23 – vastlegging videoconferentie en zittingen
23.1.
De videoconferentie(s) en de zitting worden met video- of geluidsopnameapparatuur
vastgelegd. De vastleggingen worden door Out of Court in de OutofCourt room geplaatst.
Indien de opnameapparatuur niet of niet volledig heeft gefunctioneerd, plaatst de arbiter
een mondeling of schriftelijk elektronisch verslag van de videoconferentie of zitting in de
OutofCourt room binnen een week na de dag van de videoconferentie of zitting.
23.2.
Partijen kunnen Out of Court verzoeken om een kopie van de vastlegging. Een
dergelijk verzoek bevat de redenen en het doel van het verkrijgen van een kopie. Out of
Court kan het verzoek toewijzen indien en voor zover verkrijging van een kopie van de
vastlegging voor de verzoeker noodzakelijk is. Out of Court kan aan het afgeven van een
kopie voorwaarden stellen, waaronder de beperking van de kring van personen die toegang
krijgen tot de kopie en het instemmen met een effectief boetebeding bij overtreding van de
voorwaarden.
24. Artikel 24 - bewijs
24.1.
De bewijsvoering, de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, de bewijslastverdeling
en de waardering van het bewijs staan ter vrije bepaling van de arbiter, tenzij de partijen
anders zijn overeengekomen.
24.2.
De arbiter kan, op verzoek van een van partijen of uit eigen beweging, partijen
bevelen om bewijs te leveren door het horen van getuigen en deskundigen, tenzij de
partijen anders zijn overeengekomen.
24.3.
De arbiter kan de vorm bepalen waarin de verklaringen van de getuigen en de
deskundigen worden gegeven, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
24.4.
Indien tijdens de fysieke zitting of tijdens een zitting via elektronische video en/of
belverbinding een mondeling verhoor van getuigen of deskundigen plaatsvindt, bepaalt de
arbiter de wijze waarop het verhoor zal geschieden.
24.5.
De arbiter kan buiten of tijdens de fysieke zitting een mondeling getuigen- of
deskundigenverhoor laten plaatsvinden al dan niet via elektronische video en/of
belverbinding, één en ander zodat alle partijen het verhoor op dezelfde wijze kunnen
waarnemen als de arbiter.
24.6.
Indien de arbiter het nodig oordeelt, hoort hij de getuigen nadat dezen op de bij de
wet bepaalde wijze de eed hebben gezworen de gehele waarheid en niets dan de waarheid
te zullen zeggen.
25. Artikel 25 - getuigenverhoor
25.1.
Indien een getuige niet vrijwillig verschijnt of niet aan een verhoor middels
elektronische video en/of belverbinding deelneemt dan wel, als hij verschenen is of
deelneemt, weigert een verklaring af te leggen, kan de arbiter aan de partij die dit verzoekt,
toestaan om zich, binnen een door de arbiter te bepalen termijn, te wenden tot de
voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam met het verzoek een rechter9

commissaris te benoemen voor wie het getuigenverhoor zal plaatsvinden. De arbiter kan
hier voorwaarden aan verbinden, waaronder een aanvullende vergoeding zoals aangegeven
op de website.
25.2.
De arbiter zal bij het getuigenverhoor aanwezig zijn en voor zover de rechtbank dat
toelaat aan de getuige vragen stellen die hij voor de arbitrage nodig acht.
25.3.
De arbiter maakt een verslag van het verhoor en plaatst dit binnen drie werkdagen
na de dag van het verhoor in de OutofCourt room.
25.4.
De arbiter kan het geding schorsen tot de dag dat de arbiter het verslag van het
verhoor van de griffier van de rechtbank heeft ontvangen.
26. Artikel 26 - deskundigen
26.1.
Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de arbiter op eigen beweging na
het horen van partijen daarover of op verzoek van een van partijen een of meer
deskundigen benoemen tot het uitbrengen van een advies. De arbiter kan daaraan
voorwaarden verbinden, waaronder een aanvullende vergoeding zoals aangegeven op de
website.
26.2.
De arbiter kan de partijen raadplegen over de aan de deskundigen te verstrekken
opdracht. De arbiter plaatst zo snel mogelijk een afschrift van de benoeming en van de aan
de deskundige(n) gegeven opdracht in de OutofCourt room.
26.3.
De arbiter kan van een partij verlangen om aan de deskundige de vereiste
inlichtingen te verschaffen en de benodigde medewerking te verlenen.
26.4.
Op verzoek van een van partijen worden de deskundigen in een videoconferentie of
zitting gehoord. Indien een partij zo’n verzoek wenst te doen, deelt zij dit zo snel mogelijk
mee door een bericht daartoe in de OutofCourt room te plaatsen. De arbiter kan daaraan
voorwaarden verbinden, waaronder een aanvullende vergoeding zoals aangegeven op de
website.
26.5.
Onverminderd het in het vierde lid bepaalde stelt de arbiter de partijen in de
gelegenheid zich uit te laten over het advies van de door de arbiter benoemde
deskundige(n), tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
27. Artikel 27 - Plaatsopneming
27.1.
De arbiter kan, op verzoek van een van partijen of uit eigen beweging, in of buiten
Nederland, een plaatselijke gesteldheid opnemen of zaken bezichtigen, tenzij de partijen
anders zijn overeengekomen. De arbiter stelt de partijen in de gelegenheid bij de
plaatsopneming of bezichtiging aanwezig te zijn. De arbiter kan daaraan voorwaarden
verbinden, waaronder een aanvullende vergoeding zoals aangegeven op de website.
28. Artikel – 28 inlichtingen door partijen
28.1.
De arbiter kan in elke stand van het geding de persoonlijke verschijning van de
vertegenwoordigingsbevoegde personen bevelen voor het geven van inlichtingen dan wel
om een schikking te beproeven. De persoonlijke verschijning kan ook via elektronische video
en/of belverbinding waaraan vertegenwoordigingsbevoegde personen deel moeten nemen.
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29. Artikel 29 - verstek
29.1.
Blijft de verzoeker, hoewel daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke
zijn vorderingen duidelijk te maken of naar behoren toe te lichten, zonder daartoe gegronde
redenen aan te voeren, dan kan de arbiter bij vonnis, of op een andere wijze die de arbiter
daartoe geschikt acht, een einde maken aan het arbitraal geding.
29.2.
Blijft de verweerder, hoewel daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke
verweer te voeren, zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren, dan kan de arbiter
aanstonds vonnis wijzen.
29.3.
Bij het vonnis, bedoeld in het tweede lid, wordt de eis toegewezen, tenzij deze aan
de arbiter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De arbiter kan, voordat hij vonnis wijst,
van de verzoeker het bewijs van een of meer van zijn stellingen verlangen.
30. Artikel 30 – voorlopige voorziening
30.1.
Tijdens een aanhangig arbitraal geding, kan de arbiter op verzoek van een van
partijen een voorlopige voorziening treffen, met uitzondering van toestemming tot het
leggen van beslag. De voorlopige voorziening moet samenhangen met de vordering of
tegenvordering in het aanhangige arbitraal geding. De arbiter kan aan het treffen van een
voorlopige voorziening voorwaarden stellen, waaronder een aanvullende betaling zoals
aangegeven op de website.
30.2.
Ongeacht of een arbitraal geding ten gronde aanhangig is, kunnen de partijen in alle
spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke
voorziening bij voorraad wordt vereist, gezamenlijk een arbiter de bevoegdheid verlenen
om een voorlopige voorziening te treffen, met uitzondering van toestemming tot het leggen
van beslag. De procedure hiervoor zal in overleg met partijen door de arbiter worden
bepaald. De kosten hiervoor zullen door Out of Court worden bepaald.
30.3.
De arbiter kan in samenhang met de voorlopige voorziening van iedere partij het
stellen van afdoende zekerheid verlangen ten behoeve van vergoeding van schade van de
andere partij indien de voorlopige voorziening ongegrond blijkt te zijn.
30.4.
Tenzij de arbiter anders bepaalt, geldt een uitspraak van de arbiter over het verzoek
om een voorlopige voorziening te treffen als een arbitraal vonnis; daarop zijn de bepalingen
van het vijfde tot en met het zevende hoofdstuk van toepassing.
30.5.
De arbiter kan, op verzoek van beide partijen, onder vermelding van het verzoek, in
plaats van een uitspraak over een voorlopige voorziening dadelijk een uitspraak ten gronde
doen. Een zodanige uitspraak ten gronde geldt als een arbitraal vonnis; daarop zijn de
bepalingen van het vijfde tot en met het zevende hoofdstuk van toepassing.
30.6.
De arbiter kan, op verzoek van beide partijen, onder vermelding van het verzoek, een
arbitraal vonnis als bedoeld in het vierde lid omzetten in een arbitraal vonnis als bedoeld in
het vijfde lid.
31. Artikel 31 – geen voeging of tussenkomst
31.1.
Het is voor derden niet mogelijk om zich in de arbitrageprocedure te voegen of om
daarin tussen te komen.
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32. Artikel 32 – hoedanigheid of toestand van zaken
32.1.
Ingeval van arbitrage over de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de
toestand van zaken wordt het geding gevoerd op de wijze als door de partijen is
overeengekomen of, voor zover de partijen daarin niet hebben voorzien, als door de arbiter
bepaald, afgezien van het tijdstip van het vonnis, dat door de arbiter zal worden bepaald.
33. Artikel 33 - vonnis
33.1.
De arbiter doet binnen twee weken na de dag van de zitting of, indien beide partijen
hebben afgezien van een zitting, binnen twee weken na de laatste proceshandeling of na
een verzoek van beide partijen om vonnis, mondeling uitspraak door een videobericht in de
OutofCourt room te plaatsen. De arbiter bevestigt deze uitspraak binnen een week nadien
in zijn schriftelijke vonnis aan partijen. Dit schriftelijke vonnis is het arbitrale vonnis. De
arbiter is bevoegd de termijn, indien noodzakelijk, één of meermalen te verlengen onder
vermelding van de reden van verlenging in de OutofCourt room. In alle gevallen beslist de
arbiter met bekwame spoed.
34. Artikel 34 – bezwaar tegen rechtsgang
34.1.
Een partij die in het geding is verschenen maakt zonder onredelijke vertraging in de
OutofCourt room bezwaar bij de arbiter zodra zij weet of redelijkerwijs behoort te weten
dat is gehandeld in strijd met of is nagelaten te handelen overeenkomstig enige bepalingen
van het vierde hoofdstuk, de overeenkomst tot arbitrage dan wel een opdracht, beslissing of
maatregel van de arbiter. Laat een partij dit na, dan vervalt het recht om daarop nadien, in
het arbitraal geding of bij de gewone rechter, alsnog een beroep te doen.
Hoofdstuk 4.B. – procedure Goud
35. Artikel 35 – procedure Goud
35.1.
Indien partijen hebben gekozen voor een procedure Goud gelden in afwijking van
Hoofdstuk 4.A. de volgende procedureregels. De overige regels van Hoofdstuk 4.A. zijn van
overeenkomstige toepassing op de procedure Goud.
36. Artikel 36 – tweede videoconferentie
36.1.
Na afloop van de in het arbitragepakket bepaalde periode waarin partijen materiaal
kunnen uploaden in de OutofCourt room overeenkomstig artikel 20, bepaalt Out of Cout
binnen een week een datum voor een tweede videoconferentie. Het doel van de tweede
videoconferentie is om de arbiter de gelegenheid te geven om informatie in te winnen en
vragen te stellen, en voor partijen om hun standpunten nader toe te lichten en te reageren
op elkaars standpunten. De arbiter richt deze videoconferentie naar goeddunken in.
37. Artikel 37 – tweede periode voor uploaden materiaal
37.1.
Na afloop van de tweede videoconferentie is gedurende de in het arbitragepakket
bepaalde periode de OutofCourt room voor de tweede maal geopend voor partijen om
materiaal te uploaden. Artikel 20 is van toepassing op deze tweede periode voor het
uploaden van materiaal.
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Hoofdstuk 5. Het arbitraal vonnis
38. Artikel 38 – geheel of gedeeltelijk eindvonnis
38.1.
De arbiter kan een geheel of gedeeltelijk eindvonnis dan wel een tussenvonnis
wijzen. Van een geheel of gedeeltelijk eindvonnis is sprake wanneer het gevorderde in een
vonnis geheel of gedeeltelijk bij zijn uitspraak wordt afgedaan.
38.2.
Indien een arbiter een vonnis wijst dat blijkens de uitspraak deels een tussenvonnis
en deels een eindvonnis vormt, is een dergelijk vonnis een gedeeltelijk eindvonnis.
39. Artikel 39 – bevoegdheid van de arbiter
39.1.
De arbiter is gerechtigd om over zijn bevoegdheid te oordelen.
39.2.
Een partij die in het arbitraal geding is verschenen, dient een beroep op de
onbevoegdheid van de arbiter op de grond dat een geldige overeenkomst tot arbitrage
ontbreekt, onmiddellijk in zijn eerste antwoord op de eis of de tegenvordering en voor al
zijn andere verweren en argumenten te doen. Doet hij dat niet of niet tijdig, dan vervalt zijn
recht om op het ontbreken van de onbevoegdheid later, in het arbitraal geding of bij de
gewone rechter, alsnog een beroep te doen, tenzij dit beroep wordt gedaan op de grond dat
de overeenkomst tot arbitrage leidt tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter
vrije bepaling van de partijen staan zoals vermeld in artikel 1.5.
39.3.
Een partij die aan de benoeming van de arbiter heeft meegewerkt, kan in het
arbitraal geding of bij de gewone rechter geen beroep doen op de onbevoegdheid van de
arbiter op de grond dat de arbiter in strijd met de daarvoor geldende regels is benoemd. Een
partij die in het arbitraal geding is verschenen en die niet aan de benoeming van de arbiter
heeft medegewerkt, dient het beroep op de onbevoegdheid van de arbiter op de grond dat
de arbiter in strijd met de daarvoor geldende regels is benoemd, voor alle weren te doen, op
straffe van verval van haar recht daarop later, in het arbitraal geding of bij de gewone
rechter, alsnog een beroep te doen.
39.4.
De beslissing, waarbij de arbiter zich bevoegd verklaart, kan slechts tegelijk met een
daaropvolgend geheel of gedeeltelijk eindvonnis met vernietiging en herroeping bij het
gerechtshof Amsterdam worden bestreden.
39.5.
Een vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis kan worden ingesteld bij de
internationale handelskamer van het gerechtshof Amsterdam.
39.6.
Indien en voor zover de arbiter zich onbevoegd heeft verklaard op grond van het
ontbreken van een geldige overeenkomst tot arbitrage als bedoeld in artikel 39.2, is de
gewone rechter bevoegd van de zaak kennis te nemen. Indien en voor zover de arbiter zich
onbevoegd heeft verklaard op een andere grond, blijft de overeenkomst tot arbitrage van
kracht, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
39.7.
De onbevoegdverklaring als bedoeld in artikel 39.2 geldt als een arbitraal vonnis
waarop het derde tot en met het zevende hoofdstuk van toepassing is.
40. Artikel 40 – geldigheid arbitrageovereenkomst
40.1.
De overeenkomst tot arbitrage dient als een afzonderlijke overeenkomst te worden
beschouwd en beoordeeld. De arbiter is bevoegd te oordelen over het bestaan en de
rechtsgeldigheid van de hoofdovereenkomst waarvan de overeenkomst tot arbitrage deel
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uitmaakt of waarop zij betrekking heeft.
41. Artikel 41 – toepasselijk recht
41.1.
Partijen geven de arbiter de opdracht om te beslissen als goede persoon naar
billijkheid.
41.2.
De arbiter houdt rekening met de regels van het recht en de toepasselijke
handelsgebruiken.
42. Artikel 42 - dwangsom
42.1.
In de gevallen waarin de gewone rechter een van de partijen kan veroordelen tot
betaling van een geldsom voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan,
dwangsom genaamd, is de arbiter daartoe eveneens bevoegd. De arbiter kan op vordering
van een van partijen de tegenpartij veroordelen tot betaling van een dwangsom,
onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom
kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een
geldsom.
42.2.
De dwangsom kan niet worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak
waarbij zij is vastgesteld door de deurwaarder.
42.3.
De arbiter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de
dwangsom zal kunnen verbeuren.
43. Artikel 43 – omvang dwangsom
43.1.
De arbiter kan de dwangsom hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per
tijdseenheid of per overtreding vaststellen. In de laatste twee gevallen kan de arbiter
eveneens een maximumbedrag bepalen waarboven geen dwangsom meer verbeurd wordt.
44. Artikel 44 – dwangsom uitvoeren
44.1.
De dwangsom, eenmaal verbeurd, komt ten volle toe aan de partij die de
veroordeling heeft verkregen. Deze partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen.
45. Artikel 45 – opheffen, opschorten of verminderen dwangsom
45.1.
De arbiter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde
de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen
termijn of de dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijdelijke, gehele of
gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te
voldoen.
45.2.
Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de
arbiter haar niet opheffen of verminderen.
45.3.
Indien de opdracht van de arbiter niet voortduurt, dient de opheffing, de opschorting
of de vermindering van de dwangsom te worden verzocht aan de voorzieningenrechter van
de rechtbank Amsterdam.
46. Artikel 46 – dwangsommen tijdens faillissement
46.1.
De dwangsom kan gedurende het faillissement van de veroordeelde niet worden
verbeurd.
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46.2.
Dwangsommen die vóór de faillietverklaring verbeurd zijn, worden in het passief van
het faillissement niet toegelaten.
47. Artikel 47 – dwangsom na overlijden veroordeelde
47.1.
Na overlijden van de veroordeelde wordt een dwangsom die op een bepaald bedrag
per tijdseenheid is vastgesteld, niet verder verbeurd, maar de vóór het overlijden verbeurde
dwangsommen blijven verschuldigd. De dwangsom wordt door erfgenamen van de
veroordeelde pas opnieuw verbeurd nadat de arbiter die haar heeft opgelegd, dat heeft
beslist. De arbiter kan het bedrag en de voorwaarden ervan wijzigen.
47.2.
Andere dwangsommen kunnen, op vordering van de erfgenamen, door de arbiter die
ze heeft opgelegd, worden opgeheven of verminderd, hetzij blijvend hetzij tijdelijk, en, in
voorkomend geval, met ingang van de dag waarop de veroordeelde overleden is.
48. Artikel 48 – verjaring dwangsom
48.1.
Een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij
verbeurd is.
48.2.
De verjaring wordt geschorst door faillissement en ieder ander wettelijk beletsel voor
tenuitvoerlegging van de dwangsom.
48.3.
De verjaring wordt ook geschorst zolang degene die de veroordeling verkreeg met
het verbeuren van de dwangsom redelijkerwijze niet bekend kon zijn.
49. Artikel 49 – inhoud en vorm arbitraal vonnis
49.1.
Het vonnis wordt op schrift gesteld en door de arbiter ondertekend ofwel in
elektronische vorm opgemaakt door het te voorzien van een gekwalificeerde handtekening
als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking
van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257).
49.2.
Het vonnis bevat, naast de beslissing, in elk geval:
a) de namen en woonplaatsen van de arbiter;
b) de namen en woonplaatsen van de partijen;
c) de dagtekening van de uitspraak;
d) de plaats van de uitspraak;
e) de gronden voor de in het vonnis gegeven beslissing.
49.3.
In afwijking van het tweede lid, onder e, bevat het vonnis geen gronden voor de
gegeven beslissing indien:
a) het vonnis uitsluitend betreft de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de
toestand van zaken als bedoeld in artikel 1.4.a;
b) het vonnis de vastlegging is van een schikking tussen partijen; of
c) in alle andere gevallen, nadat de arbitrage aanhangig is gemaakt, de partijen schriftelijk,
per e-mail of per berichtwisseling in de OutofCourt room overeenkomen dat geen
gronden voor de beslissing zullen worden gegeven.
50. Artikel 50 – origineel van het vonnis
50.1.
De arbiter zorgt ervoor dat zo snel mogelijk:
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a) Een elektronische versie van het vonnis in de OutofCourt room wordt geplaatst;
b) het origineel van het vonnis, of een afschrift hiervan gewaarmerkt door de arbiter of
Out of Court, aan de partijen wordt verzonden ofwel schriftelijk per post ofwel in
elektronische vorm per e-mail en plaatsing in de OutofCourt room;
c) het origineel van een geheel of gedeeltelijk eindvonnis wordt neergelegd bij de griffie
van de rechtbank Amsterdam, voor zover de partijen dit zijn overeengekomen en de
kosten daarvoor hebben betaald zoals vermeld op de website.
50.2.
Het vonnis wordt geacht te zijn verzonden indien vier weken na de dagtekening van
het vonnis zijn verstreken.
50.3.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 52 en 53 en in het geval dat het
gerechtshof Amsterdam de arbiter in een vernietigingsprocedure in staat stelt de grond tot
vernietiging ongedaan te maken door het heropenen van het arbitraal geding dan wel door
het nemen van een andere maatregel als de arbiter geraden acht zoals bepaald in artikel
1065a van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, eindigt de opdracht van de arbiter
door verzending van het laatste eindvonnis aan partijen of in het geval bedoeld in het eerste
lid onder c, door neerlegging bij de griffie van de rechtbank van het laatste eindvonnis.
51. Artikel 51 – kracht van gewijsde
51.1.
Beslissingen die de rechtsbetrekking in geschil betreffen en zijn vervat in een in
kracht van gewijsde gegaan arbitraal vonnis hebben in een ander geding tussen dezelfde
partijen gezag van gewijsde met ingang van de dag waarop zij zijn gegeven. Onder partijen
worden mede begrepen de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel, tenzij uit
de wet anders voortvloeit. Het gezag van gewijsde wordt niet ambtshalve toegepast.
51.2.
Het eerste lid geldt niet voor voorlopige voorzieningen als bedoeld in artikel 30.
51.3.
Een in kracht van gewijsde gegaan arbitraal vonnis als bedoeld in het eerste lid heeft
bindende kracht tussen dezelfde partijen in een ander geding met ingang van de dag waarop
het arbitrale vonnis is gewezen.
52. Artikel 52 – verbetering kennelijke fout
52.1.
Een partij kan binnen een maand na de dag van verzending van het vonnis, de arbiter
verzoeken om een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout die zich voor
eenvoudig herstel leent in het vonnis te verbeteren.
52.2.
Indien de gegevens, genoemd in artikel 49.2.a t/m d, onjuist zijn vermeld of geheel of
gedeeltelijk in het vonnis ontbreken, kan een partij binnen een termijn van een maand na de
dag van verzending van het vonnis, de arbiter om de verbetering van die gegevens
verzoeken.
52.3.
Een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt per e-mail aan Out of
Court gezonden. Out of Court zendt het verzoek namens die partij in een gezamenlijke email aan de arbiter en partijen en plaatst het in de OutofCourt room.
52.4.
De arbiter kan binnen een maand ook uit eigen beweging tot de verbetering, bedoeld
in het eerste of het tweede lid, overgaan.
52.5.
Voordat de arbiter op het verzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid, beslist, of uit
eigen beweging tot de verbetering als bedoeld in het vierde lid overgaat, stelt hij de partijen
in de gelegenheid zich daarover per e-mail of in de OutofCourt room uit te laten.
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52.6.
Gaat de arbiter tot de verbetering over, dan wordt deze door de arbiter op het
origineel en op de afschriften van het vonnis aangebracht en ondertekend, dan wel in een
apart door de arbiter ondertekend stuk vermeld, welk stuk geacht wordt deel uit te maken
van het vonnis. De artikelen 49.1 en artikel 50.1 zijn van overeenkomstige toepassing.
52.7.
Wijst de arbiter het verzoek tot de verbetering af, dan deelt hij dit aan de partijen en
Out of Court mee middels een gezamenlijke e-mail en plaatsing van in de OutofCourt room.
52.8.
Het verzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, schort de mogelijkheid tot
tenuitvoerlegging niet op, tenzij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam
gewichtige redenen aanwezig acht om die mogelijkheid wel op te schorten totdat over het
verzoek is beslist. Hetzelfde geldt als de arbiter overeenkomstig het vierde lid uit eigen
beweging tot verbetering overgaat.
53. Artikel 53 – aanvullend vonnis
53.1.
Heeft de arbiter nagelaten om te beslissen over een of meer vorderingen of
tegenvorderingen welke aan zijn oordeel waren onderworpen, dan kan iedere partij, binnen
drie weken na de dag van verzending van het vonnis, de arbiter verzoeken een aanvullend
vonnis te wijzen.
53.2.
Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, wordt per e-mail aan Out of Court
gezonden. Out of Court zendt het verzoek namens die partij in een gezamenlijke e-mail aan
de arbiter en partijen en plaatst het verzoek in de OutofCourt room.
53.3.
Voordat de arbiter op het verzoek beslist, stelt hij de partijen in de gelegenheid zich
daarover uit te laten.
53.4.
Een aanvullend vonnis geldt als een arbitraal vonnis; daarop zijn de bepalingen van
het vijfde hoofdstuk van toepassing.
53.5.
Wijst de arbiter het verzoek tot een aanvullend vonnis af, dan deelt hij dat in een
gezamenlijke e-mail aan de partijen mee en plaatst dit in de OutofCourt room. Een afschrift
van deze mededeling, getekend door een arbiter kan bij de griffie van de rechtbank worden
neergelegd.
Hoofdstuk 6. Hoger beroep
54. Artikel 54 – alleen hoger beroep bij onbevoegdverklaring arbiter
54.1.
Uitsluitend in het geval de arbiter zich onbevoegd verklaard op een andere grond dan
op grond van het ontbreken van een geldige overeenkomst tot arbitrage is arbitraal hoger
beroep toegelaten bij de Out of Court hoger beroep commissaris binnen twee weken na de
datum van de onbevoegdverklaring.
54.2.
De partij die hoger beroep instelt, zendt zijn met redenen omklede klacht(en) tegen
de onbevoegdverklaring per e-mail aan OutofCourt. Out of Court zendt de klacht namens
die partij in een gezamenlijke e-mail aan de arbiter en partijen en plaatst het verzoek in de
OutofCourt room. De andere partij plaatst binnen twee weken de dag dat het bericht in de
OutofCourt room is geplaatst een met redenen omklede zienswijze over de
onbevoegdverklaring en de klachten van de partij die hoger beroep instelt. De Out of Court
hoger beroep commissaris beslist binnen twee weken daarna door zijn hoger beroep-vonnis
in de OutofCourt room te plaatsen.
54.3.
Buiten het geval genoemd in artikel 54.1 sluiten partijen hoger beroep uit.
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Hoofdstuk 7. Het arbitraal vonnis, houdende een schikking tussen de partijen
55. Artikel 55 - schikking
55.1.
Indien de partijen gedurende een arbitraal geding tot een schikking komen, kan op
gezamenlijk verzoek de arbiter de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis vastleggen. De
arbiter kan het verzoek zonder opgave van redenen weigeren.
55.2.
Het arbitraal vonnis, houdende een schikking tussen de partijen, geldt als een
arbitraal vonnis waarop de bepalingen van hoofdstuk 5 en 6 van toepassing zijn, met dien
verstande dat:
a) het vonnis slechts kan worden vernietigd op de grond dat het in strijd is met de
openbare orde; en
b) het vonnis, in afwijking van het bepaalde in artikel 49.2.e, niet de gronden waarop het
berust, behoeft te bevatten.
Hoofdstuk 8. Algemene bepalingen
artikel 55 – kosten arbitrage
55.3.
Alle partijen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum de kosten voor de
arbitrage aan Out of Court hebben voldaan.
55.4.
Indien verzoeker de factuur voor de arbitrage niet tijdig voldoet, zal de arbiter de
procedure schorsen totdat de verzoeker de factuur heeft voldaan. Indien de verzoeker de
factuur niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft voldaan, zal de arbiter de verzoeker
niet ontvankelijk verklaren.
55.5.
Indien verweerder de factuur voor de arbitrage niet tijdig voldoet, zal de arbiter zijn
vonnis aanhouden tot in ieder geval dertig dagen na de factuurdatum zijn verstreken. Indien
de verweerder op dat moment de factuur niet heeft betaald, zal de arbiter de vorderingen
van verzoeker toewijzen.
55.6.
De arbiter zal de toepassing van de sanctie genoemd in artikel 55.2 en 55.3
achterwege laten indien dat zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, gelet op
het belang van één of meer van de partijen bij toegang tot een rechtsgang.
55.7.
Facturen voor een proceshandeling waarvan de prijs niet is inbegrepen in het
arbitragepakket, dienen partijen of de partij die het aangaat binnen zeven dagen na
factuurdatum te voldoen. Indien een dergelijke factuur niet is voldaan, mag de arbiter het
die proceshandeling, het resultaat daarvan en zijn bevindingen daarover buiten
beschouwing laten.
55.8.
Out of Court kan in bijzondere gevallen de betaaltermijn van een factuur uitstellen of
een partij op haar verzoek toestaan om de betaling in termijnen te voldoen.
56. Artikel 56 - proceskosten
56.1.
Iedere partij draagt zijn eigen kosten. Er is geen proceskosten- of andere
kostenveroordeling op welke wettelijke grond dan ook.
57. Artikel 57 - Beperking van aansprakelijkheid
57.1.
Out of Court, haar bestuursleden en personeelsleden, de leden van haar Raad van
Advies en Toezicht, de wrakingscommissaris, de arbiter en arbiters en de eventuele
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secretaris en eventuele andere door (een van) hen in de arbitrageprocedure betrokken
personen zijn noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor eventuele
schade door eigen of andermans handelen of nalaten of door gebruik van hulpzaken in of
rond een arbitrage, een en ander tenzij en voor zover dwingend Nederlands recht aan
uitsluiting in de weg zou staan. Indien Out of Court of enige hiervoor genoemde persoon
ondanks deze uitsluiting aansprakelijk is voor schade, dan is het bedrag van de schade
beperkt tot het bedrag dat de schade lijdende partij aan Out of Court heeft betaald voor de
betreffende arbitrage. In geen geval is dat bedrag hoger dan het bedrag dat de
verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij in het betreffende geval uitkeert.
58. Artikel 58 - wijziging van het reglement
58.1.
Out of Court kan dit reglement te allen tijde wijzigen. De wijzigingen zijn niet van
toepassing op arbitrage procedures die al aanhangig zijn.
58.2.
Het reglement is onderdeel van de arbitrage overeenkomst tussen partijen en van
toepassing in de vorm die het heeft op het tijdstip waarop de arbitrage aanhangig wordt
gemaakt.
59. Artikel 59 – geheimhouding
59.1.
De partijen en de arbiter dienen al hetgeen hen ter kennis komt over de
arbitrageprocedure, zoals alle door partijen ingediende processtukken, bewijsmiddelen,
correspondentie, berichten, audio- en videomateriaal, het vonnis en al het overige materiaal
dat zich in de OutofCourt room bevindt strikt geheim te houden.
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