
Tarieven ArbitrArch (per 3 4 2018) excl. BTW. 

A. Arbitrage  

1) Arbiter.  

Bij onduidelijk fin. belang of belang < € 500.000,--: € 150,-- / uur, geen max. depot 

Bij fin. belang > € 500.000,--: € 250,-- / uur, geen max. depot 

2) Jur. secretaris.  

Bij onduidelijk fin. belang  of belang < € 100.000,-: € 80,--/uur  

Bij fin. belang > € 100.000,--: € 100,--/uur 

3) Admin. kosten. Hierbij gelden de door NAI vastgestelde tarieven: 

 
 

Depot: Te bepalen door de voorzitterarbiter samen met de Administrateur (zie desbetreffende 

reglement). 

  



B. Arbitrage bij kleine en simpele belangen (fin. belang < € 100.000,--; 1 arbiter; geen 

tegenvordering). Hiervoor gelden de NAI tarieven:  

 

Arbiter. € 150/uur, max. depot € 4500,-- 

Admin. kosten. € 750,-- 

Depot: Te bepalen door de voorzitterarbiter samen met de Administrateur (zie desbetreffende 

reglement). 

C. Bindend/raadgevend advies. 

1) Adviseur 

Bij onduidelijk fin. belang of bij fin. belang < € 500.000,--: € 150,-- / uur, geen max. depot 

Bij fin. belang > € 500.000,--: € 250,-- / uur, geen max. depot 

 

2) jur. secretaris 

Bij onduidelijk fin. belang  of bij fin. belang < € 100.000,--: € 80,--/uur  

Bij fin. belang > € 100.000,--: € 100,--/uur 

3) Admin. kosten: 

Bij onduidelijk fin. belang  of bij fin. belang < € 100.000: €  1.000,--   

Bij fin. belang > 100.000,-- en  < € 200.000,--  :  €  1.650,--   

Bij fin. belang  > € 200.000,--:    €  3.000,--  

 Depot: Te bepalen door de voorzitteradviseur samen met de Administrateur (zie desbetreffende 

reglementen). 

Hoe kunnen kosten beperkt worden? 

ArbitrArch biedt een professioneel platform voor geschillenbeslechting door zorgvuldig  

geselecteerde deskundige en gereputeerde arbiters/adviseurs. 

De administratie- en registratiekosten voor ArbitrArch en de honoraria voor de arbiters/adviseurs zijn 

uiterst laag gehouden en behoren tot de laagste in de markt. 

Toch kunnen de kosten van een geding voor een partij een drempel vormen. In dat geval adviseert 

ArbitrArch: 

1) Probeer het geschil/dispuut zo  compact mogelijk te omschrijven. 

2) Probeer het financiële belang van het geschil of de vraag zo laag mogelijk te houden.  

3) Onderzoek de mogelijkheid van voeging en/of kostendeling met/door meerdere verwante 

partijen. 

4) Vraag een bijdrage van belangen- brancheverenigingen waarbij een partij is aangesloten. 

5) Onderzoek de mogelijkheid van een verkorte procedure ( alleen voor simpele vragen).  

6) Indien het een maatschappelijk belangrijke vraag/geding betreft en partijen de kosten van een 

geding niet kunnen dragen, kan in sommige gevallen een bijdrage van bepaalde goededoelenfondsen 

(advies in te winnen bij de secretaris van de Stichting ArbitrArch)gevraagd worden. 

 


