WAT-verklaring
Betreft:

Informatie conform de Wet op de architectentitel (WAT),
artikel 27aa
Datum

25-11-2020

Verklaring van architecten ir. G.J. Luiten en ir. J.W. Hoste, handelend onder de naam KYK architecten BV,
gevestigd en kantoorhoudende te 2803 PT Gouda aan het adres Stavorenweg 8, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 5949 1221.
Deskundigheid en vakbekwaamheid
De architecten verklaren ingevolge artikel 9 van de Wet op de architectentitel (WAT) in het architectenregister te
zijn ingeschreven onder de nummers 1.990315.005 en 1.961101.015. Deze registratie wordt beheerd door het
Bureau architectenregister te ’s-Gravenhage. Aan een inschrijving in het register als architect worden wettelijke
opleidings- en vakbekwaamheidseisen gesteld.
Voor leden van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten
BNA, geldt daarnaast de Regeling permanente beroepsontwikkeling (PBO Regeling 2009).
De architecten voldoen aan de uit deze regelingen voortvloeiende eisen.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De architecten verklaren ingevolge artikel 15 van De Nieuwe Regeling 2011 standaard te zijn verzekerd voor
beroepsaansprakelijkheid. De verzekerde som is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten
met een maximum van € 1.000.000.
Op verzoek van de opdrachtgever en tegen betaling van de meerkosten kan de verzekerde som per opdracht
worden beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000.
Voor opdrachten waarbij de opdrachtgever een consument is en de advieskosten per opdracht lager zijn dan
€ 75.000, bedraagt de te vergoeden schade maximaal dit bedrag.
Rechten en plichten tegenover de opdrachtgever
De contractuele rechten en plichten van de architect jegens de opdrachtgever alsmede de borging daarvan, zijn
vastgelegd in De Nieuwe Regeling 2011 (DNR) alsmede in de Consumentenregeling 2013. Deze regelingen zijn
aan te merken als algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek.
1

Op leden van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA,
zijn gedragsregels van toepassing, welke bepalen hoe de leden beroepsmatig handelen en zich tegenover de
samenleving, hun opdrachtgevers en hun collega’s gedragen.
Rechten en plichten tegenover derden
Indien de door opdrachtgever verlangde offerte betrekking heeft op een door een derde ontworpen werk dan wel
op werkzaamheden die een derde heeft gestaakt en welke blijkens de offerte dienen te worden hervat, verplicht
artikel 27aa van de WAT de architect in dat geval de opdrachtgever te informeren over diens rechten en plichten
jegens deze derde. Deze rechten en plichten worden nader uitgewerkt in artikel 5 van bovenvermelde
gedragsregels, welke luiden:
•

De architect respecteert en erkent de rechten en plichten van en tussen de collega’s die voortvloeien uit
wetgeving, de statuten van de BNA en deze gedragsregels.

•

De architect gaat na, alvorens de opdracht te aanvaarden, of deze dezelfde is als de opdracht die eerder aan een
collega is verstrekt. Indien dit het geval is, treedt de opvolgende architect in overleg met de collega teneinde
vast te stellen of de opdracht rechtsgeldig is beëindigd. De opvolgende architect is vrij in het nemen van de
beslissing van de aanvaarding van de opdracht.

•

De architect die een opdracht verkrijgt tot het wijzigen van een gebouw geeft, alvorens met de werkzaamheden
aan te vangen, de oorspronkelijke architect de gelegenheid tot overleg over deze wijzigingen. De
oorspronkelijke architect zal zich niet tegen de opdracht verzetten, onverlet al zijn rechten.

•

De architect geeft erkenning aan het aandeel dat de collega(‘s) en medewerker(s) in het ontwerp hebben
gehad.

Aldus verklaard te Gouda op 25 november 2020

architect ir. G.J. Luiten

architect ir. J.W. Hoste

2

