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de Europese Economische Gemeenschap zijn gelegen. Bij
de beoordeling van de vraag of een risico op deze
grondgebieden is gelegen past de rechter zijn eigen recht
toe.

4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op herver-
zekeringsovereenkomsten.

Artikel 2

Toepassing van het recht van niet-verdragsluitende
staten

Het door dit Verdrag aangewezen recht is toepasselijk,
ongeacht de vraag of het het recht is van een verdragslui-
tende staat.

TITEL II

EENVORMIGE REGELS

Artikel 3

Rechtskeuze door partijen

1. Een overeenkomst wordt beheerst door het recht
dat partijen hebben gekozen. De rechtskeuze moet uit-
drukkelijk zijn gedaan of voldoende duidelijk blijken uit
de bepalingen van de overeenkomst of de omstandighe-
den van het geval. Bij hun keuze kunnen de partijen het
toepasselijke recht aanwijzen voor de overeenkomst in
haar geheel of voor slechts een onderdeel daarvan.

2. De partijen kunnen te allen tijde overeenkomen de
overeenkomst aan een ander recht te onderwerpen dan
het recht dat deze voorheen, hetzij op grond van een
vroegere rechtskeuze overeenkomstig dit artikel, hetzij op
grond van een andere bepaling van dit Verdrag, beheer-
ste. Een wijziging in de rechtskeuze door de partijen na
de totstandkoming van de overeenkomst is niet van
invloed op de formele geldigheid van de overeenkomst in
de zin van artikel 9 en doet geen afbreuk aan rechten van
derden.

3. Deze keuze door de partijen van een buitenlands
recht, al dan niet gepaard gaande met de aanwijzing van
een buitenlandse rechter, laat, wanneer alle overige ele-
menten van het geval op het tijdstip van deze keuze met
een enkel land zijn verbonden, onverlet de bepalingen
waarvan volgens het recht van dit land niet bij overeen-
komst mag worden afgeweken, hierna „dwingende bepa-
lingen” te noemen.

4. De vraag of er overeenstemming tussen de partijen
tot stand is gekomen over de keuze van het toepasselijke
recht en of deze overeenstemming geldig is, wordt be-
heerst door de artikelen 8, 9 en 11.

Artikel 4

Het recht, dat bij gebreke van een rechtskeuze door de
partijen toepasselijk is

1. Voorzover geen keuze overeenkomstig artikel 3 van
het op de overeenkomst toepasselijke recht is gedaan,

wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het
land waarmee zij het nauwst is verbonden. Indien even-
wel een deel van de overeenkomst kan worden afgeschei-
den en dit deel nauwer verbonden is met een ander land,
kan hierop bij wijze van uitzondering het recht van dat
andere land worden toegepast.

2. Behoudens lid 5 wordt vermoed dat de overeen-
komst het nauwst is verbonden met het land waar de
partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten, op
het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst haar
gewone verblijfplaats, of, wanneer het een vennootschap,
vereniging of rechtspersoon betreft, haar hoofdbestuur
heeft. Indien de overeenkomst evenwel in de uitoefening
van het beroep of het bedrijf van deze partij werd
gesloten, is dit het land waar zich haar hoofdvestiging
bevindt of, indien de prestatie volgens de overeenkomst
door een andere vestiging dan de hoofdvestiging moet
worden verricht, het land waar zich deze andere vestiging
bevindt.

3. Voorzover de overeenkomst een zakelijk recht op of
een recht tot gebruik van een onroerend goed tot onder-
werp heeft, wordt, ongeacht lid 2, vermoed dat de
overeenkomst het nauwst is verbonden met het land waar
het onroerend goed is gelegen.

4. Het vermoeden van lid 2 geldt niet voor de overeen-
komst tot vervoer van goederen. Wanneer bij een derge-
lijke overeenkomst het land waar de vervoerder zijn
hoofdvestiging heeft ten tijde van de sluiting, tevens het
land is waar de plaats van de inlading of lossing, dan wel
de hoofdvestiging van de verzender is gelegen, wordt
vermoed dat de overeenkomst het nauwst is verbonden
met dat land. Voor de toepassing van dit lid wordt als
overeenkomst tot vervoer van goederen beschouwd de
bevrachting voor een enkele reis en iedere andere over-
eenkomst die hoofdzakelijk het vervoer van goederen
betreft.

5. Lid 2 vindt geen toepassing indien niet kan worden
vastgesteld welke de kenmerkende prestatie is. De ver-
moedens van de leden 2, 3 en 4 gelden niet wanneer uit
het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeen-
komst nauwer is verbonden met een ander land.

Artikel 5

Door consumenten gesloten overeenkomsten

1. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten die
betrekking hebben op de levering van roerende lichame-
lijke zaken of de verstrekking van diensten aan een
persoon, de consument, voor een gebruik dat als niet
bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd, als-
mede op overeenkomsten ter financiering van een derge-
lijke levering of verstrekking.

2. Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van de
partijen er niet toe leiden dat de consument de bescher-
ming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende
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bepalingen van het recht van het land waar hij zijn
gewone verblijfplaats heeft, indien:

— de sluiting van de overeenkomst in dat land is vooraf-
gegaan door een bijzonder voorstel of publiciteit en
indien de consument in dat land de voor de sluiting
van die overeenkomst noodzakelijke handelingen heeft
verricht;

— de wederpartij van de consument of zijn vertegen-
woordiger de bestelling van de consument in dat land
heeft ontvangen; of

— het een koopovereenkomst betreft en de consument
vanuit dat land naar een ander land is gereisd en daar
de bestelling heeft gedaan, mits de reis door de
verkoper is georganiseerd met het doel de consument
tot koop te bewegen.

3. Ongeacht artikel 4 worden deze overeenkomsten,
bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3,
beheerst door het recht van het land waar de consument
zijn gewone verblijfplaats heeft, indien zij zijn gesloten in
de in lid 2 beschreven omstandigheden.

4. Dit artikel is niet van toepassing op:

a) de vervoerovereenkomst;

b) de overeenkomst tot verstrekking van diensten, wan-
neer de diensten aan de consument uitsluitend moeten
worden verstrekt in een ander land dan dat waar hij
zijn gewone verblijfplaats heeft.

5. Ongeacht lid 4 is dit artikel van toepassing op de
overeenkomst waarbij voor één enkele prijs zowel vervoer
als verblijf worden aangeboden.

Artikel 6

Individuele arbeidsovereenkomsten

1. Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen
in een arbeidsovereenkomst er niet toe leiden dat de
werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op
grond van de dwingende bepalingen van het recht dat
ingevolge lid 2 van het onderhavige artikel bij gebreke
van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.

2. Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst,
bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3,
beheerst door:

a) het recht van het land waar de werknemer ter uitvoe-
ring van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid
verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land
te werk is gesteld; of

b) het recht van het land waar zich de vestiging bevindt
die de werknemer in dienst heeft genomen, wanneer
deze niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid
verricht,

tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de
arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander
land, in welk geval het recht van dat andere land toepas-
selijk is.

Artikel 7

Bepalingen van bijzonder dwingend recht

1. Bij de toepassing ingevolge dit Verdrag van het
recht van een bepaald land kan gevolg worden toegekend
aan de dwingende bepalingen van het recht van een ander
land waarmede het geval nauw is verbonden, indien en
voorzover deze bepalingen volgens het recht van het
laatstgenoemde land toepasselijk zijn, ongeacht het recht
dat de overeenkomst beheerst. Bij de beslissing of aan
deze dwingende bepalingen gevolg moet worden toege-
kend, wordt rekening gehouden met hun aard en strek-
king, alsmede met de gevolgen die uit de toepassing of
niet-toepassing van deze bepalingen zouden voort-
vloeien.

2. Dit Verdrag laat de toepassing onverlet van de
bepalingen van het recht van het land van de rechter die
ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht, het
geval dwingend beheersen.

Artikel 8

Bestaan en materiële geldigheid

1. Het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst
of van een bepaling daarvan worden beheerst door het
recht dat ingevolge dit Verdrag toepasselijk zou zijn,
indien de overeenkomst of de bepaling geldig zou zijn.

2. Niettemin kan een partij zich, voor het bewijs dat
zij haar toestemming niet heeft verleend, beroepen op het
recht van het land waar zij haar gewone verblijfplaats
heeft, indien uit de omstandigheden blijkt dat het niet
redelijk zou zijn de gevolgen van haar gedrag te bepalen
overeenkomstig het recht, bedoeld in het voorgaande
lid.

Artikel 9

Vorm

1. Een overeenkomst die is gesloten tussen personen
die zich in eenzelfde land bevinden, is wat de vorm
betreft geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten van
het recht dat ingevolge dit Verdrag op de overeenkomst
zelve van toepassing is, of van het recht van het land
waar de overeenkomst is gesloten.




