
Nadere arbitrageovereenkomst  

 

De ondergetekenden: 

1. Invullen naam eiser, gevestigd/wonende te invullen vestigingsplaats/woonplaats eiser; en 

2. Invullen naam verweerder, gevestigd/wonende te invullen vestigingsplaats/woonplaats 

verweerder, 

overwegende dat de hen verdeeld houdende geschillen zich lenen voor beslechting onder het NAI 

Traject voor procedures met Geringere Vorderingen (TGV), 

komen overeen de NAI-procedure  die wordt geadministreerd onder nummer invullen NAI nummer 

te laten plaatsvinden onder het regime van het NAI Traject voor Geringere Vorderingen (TGV).  Zij 

stemmen ermee in dat op de procedure van toepassing is het NAI Arbitragereglement van 1 januari 

2015 behoudens de daarvan afwijkende en aanvullende bepalingen, zoals neergelegd in de aan deze 

overeenkomst gehechte en van deze overeenkomst deel uitmakende Toelichting op de TGV 

procedure, welke bepalingen zij aanvaarden en zullen naleven.  

Aldus getekend te ……………..                       op  

 

Naam eiser                                                      Naam verweerder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Toelichting op het Traject voor procedures met Geringere Vorderingen (TGV). Deze 
toelichting maakt deel uit van de tussen partijen gesloten nadere arbitrageovereenkomst.  

 

Inleiding. 

Sinds 2015 biedt het NAI het Traject voor procedures met Geringere Vorderingen (TGV) aan. 
Deze vorm van NAI arbitrage verloopt snel, vindt plaats tegen een gematigd tarief en een 
aantal bepalingen van het NAI arbitrage reglement is niet van toepassing. De NAI TGV 
procedure is in een beperkt aantal gevallen toepasbaar.  

1. Financieel belang. 
 
TGV is alleen mogelijk bij NAI procedures met geldvorderingen en op geld 
waardeerbare vorderingen tot een financieel belang van 100.000 euro, inclusief 
eventuele btw.   
 

2. Nationale arbitrages. 
 
TGV is alleen mogelijk in nationale arbitrages, dat wil zeggen dat alle partijen in 
Nederland gevestigd dan wel woonachtig zijn. 
 

3. Taal. 
 
De taal van de arbitrage is het Nederlands. 
 

4. Plaats van arbitrage. 
 
De plaats van arbitrage (artikel 21(7) NAI Arbitragereglement) is gelegen in 
Nederland.  
 

5. Meer partijen.  
 
TGV is mogelijk bij meer dan twee partijen. Alle partijen dienen TGV overeen te 
komen. 
 

6. Op de gehele procedure is het NAI Arbitragereglement van toepassing. 
 
TGV is alleen mogelijk wanneer het NAI Arbitragereglement op de gehele procedure 
van toepassing is verklaard en derhalve niet wanneer de NAI Administrateur alleen 
arbiters benoemt. 
 

7. Vaststelling door Administrateur. 
 
De NAI administrateur stelt vast of een arbitrage voor TGV in aanmerking komt en of 
partijen TGV tijdig nader zijn overeengekomen. Als partijen geen TGV zijn 



 
 

overeengekomen wordt de procedure als een gewone NAI procedure 
geadministreerd. 
 

8. Korte termijn om TGV overeen te komen. 
 
Partijen berichten het NAI Secretariaat schriftelijk binnen veertien dagen na 
verzending van de brieven waarbij het Secretariaat eiser bevestigt dat de 
arbitrageaanvraag is ontvangen en verweerder uitnodigt een kort antwoord in te 
dienen door toezending van de door hen ondertekende nadere 
arbitrageovereenkomst dat zij TGV zijn overeenkomen. 
 

9. Gewone termijn voor het Kort Antwoord. 
 
De gewone termijn van 14 dagen voor het geven van het korte antwoord (artikel 8 
NAI Arbitragereglement) blijft van kracht. 
 

10. Aantal arbiters.  
 
Het aantal arbiters is in alle gevallen één. Dit betekent dat, ook al zijn partijen 
aanvankelijk de benoeming van drie arbiters overeengekomen, zij nader 
overeenkomen dat het aantal arbiters één zal zijn. 
 

11. Benoemingsregeling.  
 
De arbiter wordt rechtstreeks benoemd door de Administrateur.  Partijen geven geen 
uitvoering aan artikel 13 (1)(2)(3) (benoeming door partijen), artikel 14 (lijstprocedure) 
of een andere aanvankelijk tussen partijen overeengekomen benoemingsregeling 
volgens artikel 13(6) NAI Arbitragereglement; de artikelen 13(4) en 14(4) NAI 
Arbitragereglement zijn uitgesloten. 
 

12. Beroep op ontbreken van overeenkomst tot arbitrage. 
 
Door in te stemmen met de NAI TGV procedure en door mede te werken aan de 
benoeming van de arbiter verliezen partijen niet het recht om een beroep te doen op 
de onbevoegdheid van de arbiter wegens het ontbreken van een geldige 
overeenkomst tot arbitrage.  
 

13. Vervanging arbiter. 
 
Wanneer een arbiter dient te worden vervangen vindt de vervanging plaats door 
rechtstreekse benoeming door de NAI Administrateur. 
 

14. Secretaris. 
 
De NAI Administrateur kan, op verzoek van de benoemde arbiter, een secretaris 
benoemen (artikel 20 NAI Arbitragereglement). In de regel vindt de benoeming van 
een secretaris alleen plaats wanneer de arbiter een niet-jurist is.  



 
 

 
15. Procesorde. 

 
De arbiter stelt de procesorde vast met inachtneming van het volgende: 
 
(a) direct na benoeming van de arbiter en mededeling daarvan door het NAI 

Secretariaat aan partijen belegt de arbiter een telefonische conferentie met 
partijen en hun eventuele advocaten om samen de procesorde, waaronder 
begrepen de toepasselijke termijnen, vast te stellen; tijdens of kort na dit overleg 
wordt eveneens de datum van de mondelinge behandeling vastgesteld. 

(b) er vindt één schriftelijke stukkenwisseling plaats: de termijn voor het indienen van 
de memorie van eis is twee weken, de termijn voor het indienen van de memorie 
van antwoord is twee weken, de termijn voor het indienen van een eventuele 
memorie van antwoord in reconventie is eveneens twee weken; een van deze 
termijnen van twee weken afwijkende termijn is mogelijk met instemming van alle 
partijen; de omvang van de memories wordt in nader overleg tussen partijen en 
de arbiter bepaald; 

(c) uitstel wordt door de arbiter slechts in uitzonderlijke gevallen verleend; 
(d) er vindt een mondelinge behandeling plaats, tenzij alle partijen daarvan 

uitdrukkelijk afzien; de duur van de mondelinge behandeling is een dagdeel; 
(e) de mondelinge behandeling vindt plaats in Rotterdam bij het NAI (kosten van een 

dagdeel zijn 250 euro exclusief btw), tenzij partijen anders overeenkomen of de 
zittingsruimten bij het NAI niet beschikbaar zijn; 

(f) wijziging van eis is mogelijk bij memorie van eis c.q. memorie van antwoord/eis in 
reconventie; een wijziging van eis waardoor het geldelijke belang meer wordt dan 
100.000 euro is niet mogelijk; 

(g) getuigen kunnen worden gehoord (artikel 28 NAI Arbitragereglement), mits dit 
mogelijk is binnen het dagdeel bestemd voor de mondelinge behandeling; 

(h) artikel 28(2) (overlegging deskundigenbericht door een partij) mist toepassing; 
(i) benoeming van een deskundige (artikel 29 NAI Arbitragereglement) is niet 

mogelijk; 
(j) Het vragen van een voorlopige voorziening aan de benoemde TGV arbiter is niet 

mogelijk. Wel kan aan een apart te benoemen scheidsgerecht een voorlopige 
voorziening worden gevraagd; deze aparte procedure kan niet in de vorm van een 
TGV plaatsvinden. 

(k) artikelen 37 en 38 (voeging, tussenkomst en vrijwaring) missen toepassing; 
(l) artikel 39 (samenvoeging) mist toepassing; 
(m) de arbiter wijst vonnis op zo kort mogelijke termijn; in alle gevallen deelt arbiter 

aan het eind van de mondelinge behandeling partijen mede op welke termijn hij of 
zij vonnis wijst; deze termijn is slechts bij uitzondering en gemotiveerd door arbiter 
te verlengen. 
 

16. Tegenvordering. 
 
De verwerende partij kan in dezelfde TGV procedure een tegenvordering instellen, 
mits het ook hier gaat om geldvorderingen of op geld waardeerbare vorderingen tot 



 
 

een belang van 100.000 euro, inclusief eventuele btw. De tegenvordering moet 
uiterlijk bij memorie van antwoord worden ingediend. 
 

17. Administratiekosten vordering. 
 
De administratiekosten bedragen 750 euro excl. btw. Dit bedrag geldt ook voor 
particulieren. De administratiekosten dienen voor benoeming van de arbiter door het 
NAI te zijn ontvangen. Bij intrekking van de arbitrage voor benoeming van de arbiter 
volgt geen terugbetaling.  
 

18. Administratiekosten tegenvordering. 
 
Wanneer een tegenvordering wordt ingesteld zijn de in verband daarmee 
verschuldigde administratiekosten eveneens 750 euro excl. btw. Wordt pas bij 
memorie van antwoord een tegenvordering ingesteld, dan dienen de 
administratiekosten door het NAI Secretariaat te zijn ontvangen voor aanvang van de 
mondelinge behandeling. Bij intrekking van de tegenvordering voor de benoeming 
van de arbiter volgt geen terugbetaling.  
 

19. Depot honorarium arbiter vordering. 
 
Het depot voor het honorarium en de kosten van de arbiter bedraagt 4.500 euro. Dit 
bedrag dient voor de benoeming van de arbiter op de rekening van het NAI te zijn 
bijgeschreven. 
 

20. Depot honorarium arbiter tegenvordering. 
 
Het depot voor het honorarium en de kosten van de arbiter bedraagt in het geval van 
een tegenvordering eveneens 4.500 euro. Dit bedrag dient, wanneer de 
tegenvordering pas bij memorie van antwoord wordt ingesteld, voor aanvang van de 
mondelinge behandeling op de rekening van het NAI te zijn bijgeschreven. 
 

21. Honorarium en kosten arbiter. 
 
Het honorarium van de arbiter, inclusief zijn kosten, bedraagt wanneer alleen een 
vordering is ingesteld maximaal 4.500 euro inclusief btw en wanneer ook een 
tegenvordering is ingesteld maximaal 9.000 euro inclusief btw.  
 

22. Overgang naar gewone procedure. 
 
Van de bepalingen neergelegd in de TGV regeling kunnen partijen niet afwijken. 
Partijen kunnen gezamenlijk wel weer nader overeenkomen dat de TGV procedure 
wordt geadministreerd als een gewone procedure onder het NAI Arbitragereglement. 
De in de TGV procedure benoemde arbiter blijft arbiter in de gewone procedure. Bij 
een dergelijke overgang zijn aanvullende administratiekosten aan het NAI 
verschuldigd en zal worden gevraagd een aanvullend depot te storten. 
 



 
 

23. Dringende redenen. 
 
Slechts vanwege zeer dringende redenen kan de NAI administrateur van de 
bepalingen zoals neergelegd in deze Toelichting afwijken.  

 

 




