
de keuze door de partijen van het recht van een niet-lidstaat de
toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht
waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, in
voorkomend geval zoals deze in de lidstaat van de rechter zijn
geïmplementeerd, onverlet.

5. De kwestie of er overeenstemming tussen de partijen tot
stand is gekomen over de keuze van het toepasselijke recht en of
deze overeenstemming geldig is, wordt beheerst door de
artikelen 10, 11 en 13.

Artikel 4

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

1. Bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3 en
onverminderd de artikelen 5 tot en met 8, wordt het op de
overeenkomst toepasselijke recht als volgt vastgesteld:

a) de overeenkomst voor de verkoop van roerende zaken
wordt beheerst door het recht van het land waar de
verkoper zijn gewone verblijfplaats heeft;

b) de overeenkomst inzake dienstverlening wordt beheerst
door het recht van het land waar de dienstverlener zijn
gewone verblijfplaats heeft;

c) de overeenkomst die een zakelijk recht op een onroerend
goed of de huur van een onroerend goed tot onderwerp
heeft, wordt beheerst door het recht van het land waar het
onroerend goed is gelegen;

d) niettegenstaande punt c), wordt de huurovereenkomst van
een onroerend goed voor tijdelijk particulier gebruik met
een duur van ten hoogste zes opeenvolgende maanden
beheerst door het recht van het land waar de verhuurder
zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de huurder een
natuurlijke persoon is en zijn gewone verblijfplaats heeft in
hetzelfde land;

e) de franchiseovereenkomst wordt beheerst door het recht
van het land waar de franchisenemer zijn gewone verblijf-
plaats heeft;

f) de distributieovereenkomst wordt beheerst door het recht
van het land waar de distributeur zijn gewone verblijfplaats
heeft;

g) een overeenkomst met betrekking tot de veiling van
goederen wordt beheerst door het recht van het land waar
de veiling plaatsvindt, indien die plaats kan worden bepaald;

h) een overeenkomst die overeenkomstig niet-discretionaire
regels is gesloten in het kader van een multilateraal systeem
dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met
betrekking tot financiële instrumenten in de zin van
artikel 4, lid 1, punt 17, van Richtlijn 2004/39/EG
samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakke-
lijkt, en die wordt beheerst door één recht, wordt beheerst
door dat recht.

2. Indien de overeenkomst niet onder lid 1 valt of de
bestanddelen van de overeenkomst onder meer dan een van de

punten a) tot en met h) van lid 1 vallen, wordt de overeenkomst
beheerst door het recht van het land waar de partij die de
kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet verrichten,
haar gewone verblijfplaats heeft.

3. Indien uit alle omstandigheden blijkt dat de overeenkomst
een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan het in
lid 1 of lid 2 bedoelde land, is het recht van dat andere land van
toepassing.

4. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 1 of
lid 2 kan worden vastgesteld, wordt de overeenkomst beheerst
door het recht van het land waarmee zij het nauwst verbonden is.

Artikel 5

Vervoerovereenkomsten

1. Indien de partijen voor de overeenkomst voor het vervoer
van goederen geen rechtskeuze overeenkomstig artikel 3 hebben
gemaakt, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het
land waar de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de
plaats van ontvangst of de plaats van aflevering of de gewone
verblijfplaats van de verzender ook in dat land is gelegen. Indien
niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de overeenkomst
beheerst door het recht van het land waar de plaats van
aflevering, als door de partijen overeengekomen, is gelegen.

2. Indien de partijen voor de overeenkomst voor het vervoer
van passagiers geen rechtskeuze overeenkomstig alinea 2 hebben
gemaakt, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het
land waar de passagier zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de
plaats van vertrek of de plaats van bestemming in dat land is
gelegen. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, is het recht
van de plaats waar de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft
van toepassing.

De partijen kunnen als het recht dat overeenkomstig artikel 3 van
toepassing is op een overeenkomst voor het vervoer van
passagiers, alleen het recht kiezen van het land waar:

a) de passagier zijn gewone verblijfplaats heeft, of

b) de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft, of

c) de vervoerder zijn hoofdvestiging heeft, of

d) het vertrek plaatsvindt, of

e) de aankomst plaatsvindt.

3. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de
overeenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze, een kennelijk
nauwere band heeft met een ander dan het in lid 1 of lid 2
bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing.

Artikel 6

Consumentenovereenkomsten

1. Onverminderd de artikelen 5 en 7 wordt de overeenkomst
gesloten door een natuurlijke persoon voor een gebruik dat als
niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd („de
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consument”) met een andere persoon die handelt in de
uitoefening van zijn bedrijf of beroep („de verkoper”) beheerst
door het recht van het land waar de consument zijn gewone
verblijfplaats heeft, op voorwaarde dat:

a) de verkoper zijn commerciële of beroepsactiviteiten ont-
plooit in het land waar de consument woonplaats heeft, of

b) dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op
dat land of op verscheidene landen, met inbegrip van dat
land,

en de overeenkomst onder die activiteiten valt.

2. Niettegenstaande lid 1 kunnen de partijen overeenkomstig
artikel 3 het recht kiezen dat van toepassing is op een
overeenkomst die voldoet aan de voorwaarden van lid 1. Deze
keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de consument de
bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen
waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens
het recht dat overeenkomstig lid 1 toepasselijk zou zijn geweest
bij gebreke van rechtskeuze.

3. Indien niet is voldaan aan de in lid 1, onder a) of b) gestelde
eisen, wordt het recht dat van toepassing is op een overeenkomst
gesloten tussen een consument en een verkoper vastgesteld op
basis van de artikelen 3 en 4.

4. Leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op:

a) overeenkomsten tot verstrekking van diensten, wanneer de
diensten aan de consument uitsluitend moeten worden
verstrekt in een ander land dan dat waar hij zijn gewone
verblijfplaats heeft;

b) vervoerovereenkomsten, met uitzondering van pakketreis-
overeenkomsten in de zin van Richtlijn 90/314/EEG van de
Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met
inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (1);

c) overeenkomsten die een zakelijk recht op een onroerend
goed of de huur van een onroerend goed tot onderwerp
hebben, met uitzondering van de overeenkomsten die een
recht van deeltijds gebruik in de zin van Richtlijn 94/47/EG
tot onderwerp hebben;

d) rechten en verplichtingen die een financieel instrument
vormen en rechten en verplichtingen waardoor de voor-
waarden voor de emissie, de openbare aanbieding of een
overnamebod met betrekking tot verhandelbare effecten en
de inschrijving en terugkoop van rechten van deelneming in
instellingen voor collectieve beleggingen worden vastgelegd,
voor zover deze geen verrichting van een financiële dienst
vormen;

e) overeenkomsten die zijn gesloten binnen het type systeem
dat onder de werkingssfeer van artikel 4, lid 1, onder h),
valt.

Artikel 7

Verzekeringsovereenkomsten

1. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten als bedoeld
in lid 2, ongeacht of het gedekte risico al dan niet is gelegen in
een lidstaat, en voor alle andere verzekeringsovereenkomsten ter
dekking van risico’s die zijn gelegen op het grondgebied van de
lidstaten. Dit artikel is niet van toepassing op herverzekerings-
overeenkomsten.

2. Een verzekeringsovereenkomst ter dekking van een groot
risico als omschreven in artikel 5, letter d), van Eerste Richtlijn
73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de
toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering
van de levensverzekeringsbranche (2) wordt beheerst door het in
overeenstemming met artikel 3 van deze verordening door de
partijen gekozen recht.

Voor zover het toepasselijke recht niet door de partijen is
gekozen, wordt de verzekeringsovereenkomst beheerst door het
recht van het land waar de verzekeraar zijn gewone verblijfplaats
heeft. Indien uit alle omstandigheden van het geval blijkt dat de
overeenkomst kennelijk nauwer verbonden is met een ander
land, is het recht van dat andere land van toepassing.

3. In geval van een verzekeringsovereenkomst anders dan een
overeenkomst die valt onder lid 2 kan overeenkomstig artikel 3
alleen het volgende recht door de partijen worden gekozen:

a) het recht van het land waar het risico gelegen is op het
tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten;

b) het recht van het land waar de polishouder zijn gewone
verblijfplaats heeft;

c) in geval van een levensverzekering, het recht van de lidstaat
waarvan de polishouder onderdaan is;

d) voor verzekeringsovereenkomsten ter dekking van risico’s
die beperkt zijn tot gebeurtenissen in een lidstaat, anders
dan de lidstaat waar het risico is gelegen, het recht van die
lidstaat;

e) indien de polishouder van een overeenkomst die onder dit
lid valt een commerciële of industriële activiteit of een vrij
beroep uitoefent en de verzekeringsovereenkomst twee of
meer risico’s dekt die met deze activiteiten verband houden
en in verschillende lidstaten zijn gelegen, het recht van een
van de betrokken lidstaten of het recht van het land waar de
gewone verblijfplaats van de polishouder is gelegen.

Voor zover de lidstaten in de gevallen onder a), b) of e) een
grotere vrijheid verlenen voor de keuze van het toepasselijke
recht op de verzekeringsovereenkomst, kunnen de partijen van
die vrijheid gebruikmaken.
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