1. (De-)escalatiebepaling
1. Indien Partijen een geschil van inzicht hebben over de uitvoering van de
overeenkomst, of ten aanzien van enige daaruit voortvloeiende rechtshandeling, dan
kunnen zij gezamenlijk een adviseur kiezen uit de voordracht door het TAMI (zie
tami.nl) teneinde te proberen om (verdere) escalatie te voorkomen.
2. Indien geen overeenstemming over een gezamenlijk te kiezen adviseur is bereikt
binnen 14 dagen nadat daartoe actie is ondernomen, verplichten partijen zich om op
eerste schriftelijk verzoek van de andere partij onverwijld actief, constructief en
onvoorwaardelijk deel te nemen aan een mediation overeenkomstig de
mediationregels van TAMI, statutair gevestigd te Eindhoven (zie www.tami.nl).
3. De voorgaande twee leden laten onverlet dat ieder geschil dat mocht ontstaan naar
aanleiding van de overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende rechtshandeling bij
uitsluiting zal worden beslecht volgens de Arbitrageregels van TAMI, statutair
gevestigd te Eindhoven (zie tami.nl).
4. Er is een geschil indien een Partij dit stelt.
5. De voorgaande leden laat onverlet de mogelijkheid van partijen om conservatoire
maatregelen en/of voorlopige voorzieningen te treffen bij de bevoegde rechter van
de Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven.

2. Arbitrageclausule
“Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst
dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden
beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Technology Arbitration and
Mediation Institute.”
Deze clausule kan worden aangevuld met een of meerdere van de volgende bepalingen.
1. Aantal arbiters:
“Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter/drie arbiters.”
2. Wijze van benoeming:
“Het scheidsgerecht zal worden benoemd volgens de lijstprocedure.”
Artikel 13 voorziet erin dat partijen de arbiter of de arbiters benoemen. Indien
partijen een andere wijze van benoeming overeen wensen te komen, dienen zij dat in
de arbitrageovereenkomst op te nemen. Indien partijen de voorkeur geven aan de in
artikel 14 voorziene lijstprocedure in plaats van partijbenoeming, kan dat door
opname van deze clausule in de arbitrageovereenkomst.
3. Plaats van arbitrage:
“De plaats van arbitrage zal zijn ……………(stad).”
Indien partijen de plaats van arbitrage niet zijn overeengekomen, wordt de plaats
door het scheidsgerecht bepaald (artikel 22). In geval van een arbitraal kort geding
als bedoeld in artikel 37(2) wordt de plaats van arbitrage bij gebreke van een
afspraak van partijen of bepaling door het scheidsgerecht ten gronde daarover niet
door het scheidsgerecht in arbitraal kort geding bepaald, maar wijst het
Arbitragereglement Eindhoven als plaats van arbitrage aan (artikel 37(3)).

4. Taal:
“De procedure zal worden gevoerd in de …………… taal.”
Artikel 40 bepaalt dat het geding zal worden gevoerd in de taal die partijen zijn
overeengekomen. Bij het ontbreken van een dergelijke overeenkomst, wordt de taal
door het scheidsgerecht bepaald.
5. Beslissingsmaatstaf:
“Het scheidsgerecht zal beslissen als goede personen naar billijkheid.”
Artikel 45 bepaalt dat het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Indien
partijen het scheidsgerecht daartoe bij overeenkomst opdracht hebben gegeven,
beslist het als goede personen naar billijkheid (artikel 45). De bedoelde afwijkende
overeenkomst van partijen kan worden bereikt door gebruik te maken van de
hierboven genoemde clausule.
6. Samenvoeging:
“Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding, zoals
voorzien in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel
41 van het Arbitragereglement van het Technology Arbitration and Mediation
Institute, is uitgesloten.”
Volgens artikel 1046 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan een partij een
door de partijen daartoe aangewezen derde verzoeken samenvoeging van het
arbitraal geding met een ander in of buiten Nederland aanhangig arbitraal geding te
gelasten indien een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en
berechting. De wet biedt de mogelijkheid deze samenvoeging bij overeenkomst uit te
sluiten, wat kan geschieden door opneming van de hierboven genoemde clausule.
Heeft deze uitsluiting bij overeenkomst niet plaatsgevonden, dan geschiedt een
eventuele samenvoeging in overeenstemming met artikel 41.

