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AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN  
Artikel 1 - Begripsomschrijving  

1. St.AR: Het scheidsgerecht Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland gevestigd te 
Amsterdam. St.AR is ingeschreven in het Handelsregister onder het Kamer van 
Koophandelnummer 56272545 en stelt zich ten doel om partijen transparante, 
kwalitatief hoogwaardige, deskundige, betaalbare en onpartijdige arbitragerecht-
spraak aan te bieden met volledige rechtswaarborgen. 

2. Het scheidsgerecht: Het scheidsgerecht van de Stichting Arbitrage Rechtspraak 
Nederland, bestaande uit de Arbitragecommissie en het secretariaat van St.AR. 

3. Partij(en): De partijen (Eiser en Verweerder) in de arbitrale procedure. 

4. Eiser is de partij die de arbitrageprocedure begint. 

5. Verweerder is de partij tegen wie een arbitrageprocedure is begonnen. 

6. Procesdossier: Het digitale arbitrage dossier (elektronisch procesdossier) op 
www.arbitragerechtspraak.nl 

7. Vonnis: Het arbitraal vonnis. 

8. Arbitrage-overeenkomst: Een overeenkomst waarbij Partijen geschillen die tussen 
hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbe-
trekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwer-
pen. 

9. Arbitraal vonnis: Een tussenuitspraak, een gedeeltelijke einduitspraak of een 
einduitspraak van St.AR.  

10.  Arbiter: De door St.AR benoemde en aangestelde scheidsrechter. 

11.  Arbitragecommissie: De Arbiter(s) welke door St.AR zijn benoemd en aangesteld 
om te beslissen in het aanhangig gemaakte geschil. 

12.  Geding: De arbitrale procedure welke wordt gevoerd conform de wettelijke re-
gels van arbitrage. 

13.  Het Secretariaat: Het secretariaat van de Arbitragecommissie. 

14.  Arbitragevergoeding: De kosten van de arbitrale procedure. 

15.  Website: De website www.arbitragerechtspraak.nl 

16. Reglement: Dit procesreglement van St.AR. 
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Artikel 2 - Toepasselijkheid  
Dit Reglement voorziet in de wijze van behandeling van geschillen die door Partijen wor-
den voorgelegd aan St.AR, respectievelijk haar Arbitragecommissie. 

Artikel 3 - Samenstelling Arbitragecommissie  
1. De Arbitragecommissie bestaat uit één of drie Arbiters. 

2. Benoeming en aanstelling van de Arbiter of Arbiters geschiedt door St.AR.  

3. St.AR bepaalt het aantal Arbiters dat het aanhangig geschil in behandeling zal 
nemen. 

4. Indien de Arbitragecommissie dat nodig acht kan deze een secretaris toevoegen. 

5. Het secretariaat van de Arbitragecommissie wordt verzorgd door St.AR.  

Artikel 4 - Taak en reikwijdte arbitragecommissie  
1. De Arbitragecommissie heeft tot taak geschillen tussen Partijen te beslechten, 

voorzover deze betrekking hebben op geschillen die: 

a. tussen hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloei-
ende, rechtsbetrekking waarop Nederlands recht van toepassing is zijn 
ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan; en 

b. niet het bedrag van maximaal €100.000,- (inclusief eventueel verschuldig-
de BTW) te boven gaan. 

2. De Arbitragecommissie kan een schikking tussen Partijen bevorderen.  

Artikel 5 - Wraking en verschoning  
1. Een Arbiter kan worden gewraakt door een Partij indien gerechtvaardigde twijfel 

bestaat over zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Om dezelfde redenen kan 
een aan de Arbitragecommissie toegevoegde secretaris worden gewraakt. 

2. Een wrakingsverzoek dient, onder opgave van redenen, te worden ingediend bij 
St.AR, uiterlijk binnen 14 dagen nadat de reden tot wraking aan de wrakende Par-
tij bekend is geworden. 

3. Wraking kan uitsluitend geschieden op de gronden waarop volgens de Nederlandse 
wet rechters mogen worden gewraakt. 

4. St.AR doet, van het in lid 2 van dit artikel bedoelde verzoek, zo spoedig mogelijk 
mededeling aan de andere Partij, de Arbiter tegen wie het wrakingsverzoek zich 
richt en eventuele mede-Arbiters. 
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5. Een als Arbiter of secretaris aangezochte persoon die het vermoeden heeft dat hij 
zou kunnen worden gewraakt, doet daarvan mededeling aan St.AR, onder vermel-
ding van de vermoedelijke redenen tot wraking. 

6. St.AR doet de in lid 5 van dit artikel bedoelde mededeling zo spoedig mogelijk 
aan de Partijen en eventuele mede-Arbiters. 

7. In geval van terechte wraking of verschoning wordt de betrokken Arbiter vervan-
gen door een andere Arbiter van St.AR. De behandeling van het geschil wordt 
aangehouden, totdat de Arbiter is vervangen. 

8. Tegen de beslissing over wraking kan niet worden opgekomen. 

9. Op onderhavig artikel zijn de regels van artikelen 1033, 1034 en 1035 Rv onver-
kort van toepassing, tenzij hiervan in de vorige leden wordt afgeweken. 

Artikel 6 - Geheimhouding 
De Arbiter, de secretaris en de eventuele deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht 
ten aanzien van alle de Partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het 
geschil ter kennis zijn gekomen.  

Artikel 7 - Bevoegdheid  
1. Het Scheidsgerecht is bevoegd indien: 

a. Partijen, vóór het ontstaan van het geschil, een geldige overeenkomst tot 
arbitrage hebben gesloten en Verweerder er geen aanspraak op maakt dat 
het geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, zoals bedoeld in lid 2 
van dit artikel;  

b. Partijen een geldige aanvullende overeenkomst tot arbitrage hebben ge-
sloten; 

c. Partijen, ná het ontstaan van het geschil, gezamenlijk overeenkomen het 
geschil aan arbitrage bij St.AR te onderwerpen; 

d. een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbreekt en de Verweerder, met 
in achtneming van artikel 1052, lid 2 Rv,  geen beroep doet op de onbe-
voegdheid van Het Scheidsgerecht op de grond dat een geldige overeen-
komst tot arbitrage ontbreekt. 

2. De Verweerder kan er als hij een consument is en als de overeenkomst tot arbi-
trage is opgenomen in algemene voorwaarden, binnen een maand na de medede-
ling, zoals bedoeld in artikel 11, lid 3, aanspraak op maken dat het geschil wordt 
voorgelegd aan de gewone rechter.  
Indien Verweerder van deze bevoegdheid gebruik wenst te maken, dient Verweer-
der hiervan binnen genoemde termijn schriftelijk mededeling aan Eiser te doen.  
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3. Bij het verstrijken van de termijn of het ontbreken van een geschrift, zoals be-
doeld in lid 2 van dit artikel, is Het Scheidsgerecht bevoegd vonnis te wijzen.  

Artikel 8 - Bijstand of vertegenwoordiging  
Partijen hebben het recht zich door een derde te laten bijstaan of vertegenwoordigen. 

Artikel 9 - Uitwisseling van informatie  
1. De uitwisseling van informatie tussen Het Scheidsgerecht en Partijen geschiedt 

per reguliere post of langs elektronische weg (digitaal).  

2. Partijen dienen bij hun eerste contact met Het Scheidsgerecht melding te maken 
indien zij de uitwisseling van informatie in de procedure ook (of uitsluitend) per 
reguliere post willen laten geschieden. 

3. Te allen tijde kan één der Partijen, die in aanvang besloten heeft tot uitwisseling 
van informatie per reguliere post, besluiten tot uitwisseling van informatie langs 
elektronische weg. Dit laat onverlet de keuze van de andere Partij. 

4. De voertaal tijdens de behandeling van het geschil is de Nederlandse taal. 

Artikel 10 - Bescherming persoonsgegevens 
 
Het Scheidsgerecht neemt, bij de behandeling van onder dit Reglement vallende geschil-
len, de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens 
in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

AFDELING 2: ARBITRAGEPROCEDURE  
Artikel 11 - Aanhangig maken en plaats van arbitrage 

1. Een arbitrageaanvraag wordt ingediend via de Website van St.AR www.arbitrage-
rechtspraak.nl, per reguliere post of per e-mail via procesbegeleiding@arbitrage-
rechtspraak.nl.  

2. Bij het indienen van de arbitrageaanvraag, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is 
de arbitragevergoeding verschuldigd, zoals bedoeld in artikel 12, lid 1 van dit Re-
glement.  

3. Het staat St.AR vrij een aanvraag voor arbitrage om haar moverende redenen te 
weigeren zonder opgave van redenen. 

4. De arbitrageaanvraag is aanhangig gemaakt als St.AR de aanvraag accepteert en 
hiervan melding doet aan partijen. 
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5. Nadat het geding aanhangig is geworden doet St.AR per aangetekende post of per 
aangetekende e-mail mededeling van de, in lid 1 van dit artikel, bedoelde aan-
vraag aan Verweerder, gelijktijdig met het in gelegenheid stellen van het indienen 
van verweer, zoals bedoeld in artikel 15, lid 1. Indien aangetekende mail en/of 
aangetekende post onbestelbaar blijken vindt betekening van genoemde medede-
ling per deurwaardersexploot plaats.  
  

6. De arbitragecommissie bepaalt de plaats van arbitrage. 

Artikel 12 - Arbitragevergoeding 
1. Degene die een arbitrageaanvraag (oftewel: een eis) indient, dan wel (ingeval van 

hoger beroep) een memorie van grieven, is de Arbitragevergoeding verschuldigd. 

2. De hoogte van de arbitragevergoeding staat vermeld op de website www.arbittra-
gerechtspraak.nl. 

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde tarief dient binnen één maand na indiening 
van de, in artikel 11, lid 1 of artikel 29, lid 2 van dit Reglement bedoelde, aan-
vraag c.q. memorie van grieven te worden voldaan.  

4. De Arbitragevergoeding wordt door St.AR niet terugbetaald aan de Eiser, tenzij 
Verweerder tijdig de schriftelijke mededeling bedoeld in art. 7 lid 2 doet; 

5. Tweederde van de arbitragevergoeding wordt door St.AR terugbetaald, indien Ei-
ser binnen een maand, nadat Verweerder in kennis is gesteld van het aanhangig 
maken van het geschil, het geschil intrekt, mits er in deze periode geen verweer 
is gevoerd. 

Artikel 13 - Intrekking  
1. Degene die de arbitrageaanvraag niet langs elektronische weg ingediend heeft, 

wordt geacht het geschil te hebben ingetrokken indien niet binnen één maand: 

a. het toegezonden aanvraagformulier is geretourneerd, 

of 

b. de Arbitragevergoeding is voldaan.  

2. De Arbitragecommissie kan de termijn van één maand bekorten of verlengen. 

Artikel 14 - Faillissement, surseance, schuldsaneringsregeling e.d. 
De Arbitragecommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien 
aan één der Partijen surseance van betaling is verleend, één der Partijen in staat van 

     �7



!

faillissement is geraakt of ten aanzien van één der Partijen de Wet Schuldsanering Na-
tuurlijke Personen van toepassing is verklaard. 

Artikel 15 - Hoor en wederhoor  
1. Het Scheidsgerecht stelt Verweerder gedurende een maand in staat zijn standpunt 

naar voren te brengen en toe te lichten bij Het Scheidsgerecht door het indienen 
van een verweerschrift. Bij die gelegenheid kan tevens - binnen de grenzen van 
dit Reglement - een tegenvordering worden ingesteld, indien en voor zover sprake 
is van connexiteit tussen vordering en tegenvordering.   

2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde verweerschrift, alsmede de eventuele tegen-
vordering, wordt door Het Scheidsgerecht aan Eiser toegezonden. In geval van een 
tegenvordering krijgt Eiser de gelegenheid binnen een maand op de tegenvorde-
ring zijn standpunt naar voren te brengen en toe te lichten. 

3. De Arbitragecommissie kan besluiten dat Partijen de gelegenheid krijgen zich uit 
te laten over elkaars standpunten en bepaalt tevens de hiervoor geldende termij-
nen. 

4. De Arbitragecommissie kan de termijnen genoemd in lid 2 van dit artikel bekorten 
of verlengen. 

5. De Arbitragecommissie waakt tegen onredelijke vertraging van de procedure en 
treft zo nodig, op verzoek van een Partij of uit eigen beweging, maatregelen. Par-
tijen zijn tegenover elkaar verplicht onredelijke vertraging van de procedure te 
voorkomen. 

Artikel 16 - Fysiek of elektronisch horen van Partijen 
1. Partijen kunnen verzoeken te worden gehoord. Indien de Arbitragecommissie dit 

nodig acht worden beide Partijen opgeroepen om te worden gehoord.  

2. De Arbitragecommissie stelt dag, uur en zonodig plaats vast en bepaalt of het ho-
ren van Partijen langs fysieke, elektronische weg of elke andere wijze die de Arbi-
tragecommissie wenselijk acht, plaatsvindt en stelt Partijen daarvan op de hoog-
te.  

Artikel 17 - Getuigen en deskundigen  
1. De Arbitragecommissie kan, indien zij dat noodzakelijk acht, een van zijn leden 

aanwijzen om getuigen of deskundigen te horen dan wel om een plaatsopneming 
of bezichtiging te houden.  

2. De Arbitragecommissie bepaalt de vorm waarin de verklaringen van de getuigen 
en de deskundigen worden gegeven, dan wel verslag wordt gedaan van de plaats-
opneming of bezichtiging. 
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Artikel 18 - Bewijs  
1. Partijen mogen bewijs aanbieden van de door hen gestelde feiten en omstandig-

heden; indien de Arbitragecommissie dit noodzakelijk acht, kan zij verlangen dat 
een Partij de feiten en omstandigheden, waarop hij zijn eis of verweer baseert, 
bewijst.   

2. Het staat de Arbitragecommissie vrij om aan een bewijsaanbod voorbij te gaan.  

3. De toelaatbaarheid van bewijsmiddelen, de bewijslastverdeling en de waardering 
van het bewijsmateriaal staan ter vrije beoordeling van de Arbitragecommissie, 
tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.  

4. Het staat Het Scheidsgerecht vrij om dienaangaande af te wijken van de wettelij-
ke bepalingen omtrent het bewijs. 

Artikel 19 - Arbitraal vonnis  
1. De Arbitragecommissie beslist als goede personen naar billijkheid.  

2. De Arbitragecommissie beslist, indien het uit drie Arbiters bestaat, bij meerder-
heid van stemmen met inachtneming van artikel 1057 lid 3 Rv. 

3. Het vonnis wordt op schrift gesteld en door de Arbiter of Arbiters (digitaal) onder-
tekend. 

4. Het Arbitraal vonnis voldoet aan de eisen van artikel 1057 lid 4 Rv. 

Artikel 20 - Inhoud arbitraal vonnis  
1. De Arbitragecommissie beslist over haar bevoegdheid, de ontvankelijkheid van 

Partijen en kan een geheel of gedeeltelijk eindvonnis, dan wel een tussenvonnis 
wijzen. 

2. De Arbitragecommissie kan voorts de volgende beslissingen nemen: 

a. een door één van Partijen te betalen (schade)vergoeding vaststellen; 

b. een betalingsverplichting vaststellen; 

c. aan één of beide der Partijen nakoming opleggen van een overeenkomst op 
straffe van een dwangsom; 

d. een overeenkomst ontbinden of de Partij-ontbinding bevestigen; 

alsmede iedere andere beslissing, die zij redelijk en billijk acht ter voorkoming of 
beëindiging van het geschil. 
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Artikel 21 - Verzending vonnis  
Het Scheidsgerecht draagt ervoor zorg, dat ten spoedigste een (digitaal) afschrift van elk 
Arbitraal vonnis gewaarmerkt door een Arbiter of de secretaris van de Arbitragecommis-
sie, aan Partijen wordt toegezonden. 

Artikel 22 - Publicatie vonnis  
Het Scheidsgerecht kan een vonnis geanonimiseerd publiceren op haar website www.arbi-
tragerechtspraak.nl indien de uitspraak van bijzonder belang is voor het algemene pu-
bliek of voor bepaalde beroepsgroepen of belangengroeperingen, mits partijen geen be-
zwaar maken tegen publicatie.  

Artikel 23 - Verbindende kracht van het vonnis  
Het arbitraal vonnis is verbindend voor Partijen met ingang van de dag waarop de voor 
het hoger beroep geldende termijn ongebruikt is verstreken dan wel met ingang van de 
dag waarop in hoger beroep uitspraak is gedaan, indien en voor zover het vonnis in eer-
ste aanleg in dat hoger beroep is bevestigd, tenzij het arbitrale vonnis uitvoerbaar bij 
voorraad is verklaard. In dit laatste geval is het vonnis reeds verbindend tijdens de ho-
ger-beroepstermijn en gedurende een eventueel ingesteld hoger beroep. 

Artikel 24 - Ingeval van verstek of niet-verschijnen bij het horen van Partijen 
1. Blijft de Eiser, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke 

zijn eis naar behoren toe te lichten, zonder daartoe gegronde redenen aan te 
voeren, dan kan de Arbitragecommissie bij vonnis, of op een andere wijze die de 
Arbitragecommissie daartoe geschikt acht, een einde maken aan het arbitraal ge-
ding.  

2. Blijft de Verweerder, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in 
gebreke verweer te voeren, zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren, dan 
kan de Arbitragecommissie aanstonds vonnis wijzen. 

3. Bij het vonnis, bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt de eis toegewezen, tenzij 
deze aan de Arbitragecommissie onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Arbi-
tragecommissie kan, alvorens vonnis te wijzen, van de Eiser het bewijs van een of 
meer stellingen verlangen. 

4. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien fysiek of 
elektronisch horen plaatsvindt en de Eiser of Verweerder, ofschoon behoorlijk op-
geroepen, niet verschijnt, zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren. 

Artikel 25 - Verkeerde Partij  
Indien tijdens de behandeling van een geschil blijkt dat het geschil niet jegens de juiste 
Partij aanhangig is gemaakt, bepaalt de Arbitragecommissie een termijn, waarbinnen het 
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geschil door de betrokkene opnieuw aanhangig kan worden gemaakt, zonder dat deze 
opnieuw het Arbitragevergoeding verschuldigd is.  

Artikel 26 - Arbitraal schikkingsvonnis 
1. Indien Partijen gedurende de behandeling van het geschil tot een vergelijk ko-

men, kan de Arbitragecommissie op hun gezamenlijk verzoek de inhoud daarvan 
in een vonnis vastleggen.  

2. De Arbitragecommissie kan het in lid 1 van dit artikel genoemde verzoek zonder 
opgave van redenen weigeren. 

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde vonnis geldt als een arbitraal vonnis waarop 
de artikelen uit dit Reglement van toepassing zijn met dien verstande dat: 

a. het vonnis niet de gronden waarop het berust, behoeft te bevatten; en 

b. het vonnis door Partijen wordt medeondertekend. 

Artikel 27 - Samenvoeging van gedingen  
1. Een Partij in een bij de Arbitragecommissie aanhangig geschil, waarvan het on-

derwerp samenhangt met een ander aanhangig geschil, kan verzoeken om die ge-
dingen algeheel samen te voegen. Het verzoek tot samenvoeging kan reeds wor-
den gedaan bij de aanvraag waarmee het eigenlijke geschil bij Het Scheidsgerecht 
aanhangig wordt gemaakt. 

2. St.AR kan geschillen om kostenefficiënte redenen samengevoegd behandelen. 

3. Verzoeken die strekken tot het (gedeeltelijk) samenvoegen van een bij St.AR aan-
hangig geschil met een bij een ander arbitrage-instituut in Nederland aanhangig 
geding, kunnen niet worden gehonoreerd. 

Artikel 28 - Kostenveroordeling  
1. De (grotendeels) in het ongelijk gestelde Partij wordt veroordeeld om aan de we-

derpartij te voldoen de in artikel 12 bedoelde Arbitragevergoeding. Voorts kan zij 
worden veroordeeld om aan de wederpartij te voldoen de kosten van deskundigen 
en getuigen, de door de Arbitragecommissie begrote kosten van juridische bij-
stand van de wederpartij alsmede overige op het geding vallende buitengerechte-
lijke en gerechtelijke kosten conform vigerende wet- en regelgeving.  

2. Indien Partijen ieder voor een vergelijkbaar deel in het ongelijk zijn gesteld, kan 
de Arbitragecommissie de onder lid 1 bedoelde kosten verdelen. 
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Artikel 29 - Rectificatie  
1. Een Partij kan tot drie maanden na de dag van verzending van het vonnis, de Arbi-

tragecommissie schriftelijk verzoeken, een kennelijke rekenfout, schrijffout of 
andere kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent in het vonnis te ver-
beteren. 

2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde verzoek wordt door de Arbitragecommissie 
schriftelijk aan de wederpartij gezonden, waarbij deze in de gelegenheid wordt 
gesteld om binnen veertien dagen op het verzoek te reageren. 

3. De Arbitragecommissie kan, tot een maand na de dag van verzending van het von-
nis, ook uit eigen beweging tot verbetering, als bedoeld in het lid 1 van dit arti-
kel, overgaan. 

4. Wijst de Arbitragecommissie het verzoek tot verbetering af, dan deelt zij zulks 
schriftelijk aan de Partijen mee. 

Artikel 30 - Hoger beroep  
1. Ieder der Partijen heeft het recht om van een in eerste aanleg gewezen vonnis 

van de Arbitragecommissie in hoger beroep te gaan indien; 

a. het vonnis, ware het gewezen door de gewone rechter, vatbaar zou zijn 
geweest voor hoger beroep, waarbij de appélgrens van € 1.750,- buiten 
beschouwing blijft; 

én; 

b. Partijen niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat tegen een gewezen 
vonnis geen hoger beroep open staat. 

2. Beroep tegen een Arbitraal vonnis dient binnen zes weken na de datum van het 
betreffende op schrift gestelde vonnis te worden ingesteld door middel van indie-
ning van een memorie van grieven bij Het Scheidsgerecht. 

3. Het hoger beroep is pas aanhangig nadat de memorie van grieven, zoals bedoeld 
in lid 2 van dit artikel, alsmede het Arbitragevergoeding, zoals bedoeld in artikel 
12, lid 1 van dit Reglement, door St.AR is ontvangen. 

4. Hoger beroep van een tussenvonnis en/of van een gedeeltelijk eindvonnis kan 
slechts tezamen met hoger beroep van het laatste eindvonnis worden ingesteld; 
zulks lijdt evenwel uitzondering, indien de Arbitragecommissie - op verzoek of 
ambtshalve - in het betreffende vonnis uitdrukkelijk anders heeft bepaald of in-
dien Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

5. Het hoger beroep zal worden behandeld door een Appèl Arbitragecommissie ge-
vormd door één of drie Appèl Arbiters. 
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6. Tot Appèl Arbiter zijn benoembaar de Arbiters van St.AR, met uitzondering van de 
Arbiter die aan de behandeling van het geschil in eerste instantie heeft deelge-
nomen. 

7. De secretaris die overeenkomstig artikel 3, lid 3 van dit Reglement aan de Arbi-
tragecommissie in eerste aanleg werd toegevoegd, zal niet kunnen worden toege-
voegd als secretaris aan de Appèl Arbitragecommissie. 

8. Op het hoger beroep zijn de artikelen in afdeling 1 en 2 van dit Reglement van 
toepassing, met dien verstande dat het aanhangig maken van een tegenvordering 
als bedoeld in artikel 15, lid 1 van dit Reglement niet is toegestaan. 

9. De Appèl Arbitragecommissie kan een wijziging, vermindering of vermeerdering 
van eis van een in eerste aanleg gestelde eis toestaan wanneer de Verweerder 
gelegenheid heeft gehad zich daarover schriftelijk of mondeling uit te laten en 
wanneer zulks door het de Appèl Arbitragecommissie tegenover deze Partij niet 
onredelijk wordt geoordeeld. In ieder geval kunnen worden gevorderd rente, 
schade of kosten, die zijn vervallen of ontstaan nadat in eerste aanleg werd be-
slist. 

10. Een nieuw verweer kan worden gevoerd, mits dat niet in strijd is met de houding 
die de Partij, die dat nieuwe verweer voert, in eerste aanleg heeft aangenomen. 

AFDELING 3: SLOTBEPALINGEN  
Artikel 31 - Leemtes 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Arbitragecommissie, met 
inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid. 

Artikel 32 - Uitsluiting aansprakelijkheid 
St.AR, de Arbiters van de Arbitragecommissie en de secretaris zijn noch contractueel 
noch buitencontractueel aansprakelijk voor eventuele schade door eigen of andermans 
handelen of nalaten in of rond de behandeling van een arbitrageaanvraag of het uitbren-
gen van een vonnis, een en ander tenzij en voor zover dwingend Nederlands recht aan 
exoneratie in de weg zou staan. 

Artikel 33 - Nederlands recht 
1. Op dit Reglement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse tekst van het Reglement is steeds bepalend voor de uitleg daar-
van. 

3. Op in dit Reglement genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toe-
passing.
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