
Naam: F (Frank) H A M Thunnissen 

Titulatuur: mr 

Geboortedatum: 27-12 -1943 

Opleiding/studie: 

(Werk) ervaring: 

• van 1975 tot heden : Advocaat 

• van ca 1985 tot 2015 Arbiter bij raad van arbitrage voor de bouw 

• van ca 1990 tot 2015 regelmatig arbiter bij NAI 

Nevenfuncties: 

• lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur NAT van ea 1990 - 2005 

Contactgegevens 

Postadres: Wallandlaan 6, 1261 CX Blaricum / Dijsselhofplantsoen 18, 1077 BL Amsterdam 

Telefoon: 020 — 5747474 ( kantoor , Van Diepen van der Kroef Advocaten 

-Mobiel: 06-53411540 

E-mail:  f.thunnissen@vandiepen.com /f.thunnissen@gmaii.com 



ArbitrArch 

Intentie verklaring (I),  

(te tekenen voor opname op de "lijst van arbiters en adviseurs".) 

Overwegende: 

- dat door het bestuur van Arbitrarch goedkeuring is verleend aan de opname van ondergetekende op 
de lijst van geselecteerde arbiters en adviseurs in overeenstemming met de daarvoor geldende 

selectieprocedure; 

Verklaart ondergetekende: 

I) Dat hij/zij in principe bereid is arbiter en/of adviseur te worden bij ArbitrArch; 

2) dat hij/zij toestemming geeft dat zijn/haar naam wordt opgenomen op de lijst van door 

ArbitrArch geselecteerde arbiters en adviseurs die wordt gepubliceerd op de website van 

ArbitrArch; 

3) dat hij/zij als adviseur en/of arbiter een opdracht steeds onafhankelijk, onpartij dig en naar beste 

weten en kunnen zal uitvoeren; 

4) dat, wanneer hij/zij het voornemen heeft een opdracht te aanvaarden, hij/zij voorafgaand aan de 

bevestiging van benoeming als voorzien in de reglementen een verklaring zal ondertekenen (zie de 
verklaring II) en aan de administrateur zenden waarin zijn/haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid, 

beschikbaarheid en aanvaarding van de opdracht -onder voorwaarde van bevestiging van de 

administrateur- worden bevestigd; 

5) dat, indien hij/zij als adviseur of arbiter is aangezocht en het vermoeden heeft dat gerechtvaardigde 

twijfel zou kunnen bestaan over zijn/haar onpartijdigheid of onafhankelijkheid, hij/zij daarvan onder 

vermelding van de vermoedelijke reden(en) schriftelijk mededeling aan degene die hem heeft 

aangezocht en de administrateur (als bedoeld in de reglementen). 

6) Dat de ondertekenaar, indien hij/zij geen arbiter- of gelijksoortige ervaring heeft, bereid is om de 
door ArbitrArch te organiseren korte arbitercursus te volgen. 
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