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Algemene voorwaarden: de onmisbare kleine lettertjes 
  

 

U kent ze vast wel: de 'beruchte' kleine lettertjes oftewel de algemene voorwaarden. Terwijl 
iedereen die goederen en diensten levert over algemene voorwaarden beschikt, is het 
opstellen van deze voorwaarden niet eenvoudig. De algemene voorwaarden van de 
concurrent overnemen lijkt een makkelijke oplossing.  

 Wat zijn algemene voorwaarden?  
 Standaard-branchevoorwaarden  
 Individuele algemene voorwaarden  
 Waar moeten algemene voorwaarden aan voldoen?  
 Betalingsvoorwaarden  
 Leveringsvoorwaarden  
 Inkoopvoorwaarden  
 Incoterms 
 Deponering van uw algemene voorwaarden 
 Hoe bekend moeten uw algemene voorwaarden zijn?  
 Consumenten: voorzichtig behandelen  
 Zwarte lijst  
 Grijze lijst  
 Adressen 

U kent ze vast wel: de 'beruchte' kleine lettertjes oftewel de algemene voorwaarden. Terwijl 
iedereen die goederen en diensten levert over algemene voorwaarden beschikt, is het opstellen van 
deze voorwaarden niet eenvoudig. De algemene voorwaarden van de concurrent overnemen lijkt 
een makkelijke oplossing. U kunt echter zoveel zaken regelen in uw voorwaarden, zoals 
betalingstermijnen, eigendomsvoorbehoud en leveringsvoorwaarden, dat geheel vertrouwen op uw 
concurrent u wel eens duur kan komen te staan. 

Wat zijn algemene voorwaarden? 

Als u zakendoet met klanten zijn er tal van voorwaarden die u bij elk contract hanteert. Het kost u 
veel tijd en dus geld wanneer u bij iedere overeenkomst deze voorwaarden opnieuw zou moeten 
samenstellen. In uw Algemene Voorwaarden legt u de voorwaarden vast die bij elke zakelijke 
transactie gelden. Dit pakket van voorwaarden bestaat onder meer uit:  

 Betalingsvoorwaarden  
 Leveringsvoorwaarden  
 Inkoopvoorwaarden  

Standaard-branchevoorwaarden 

Voordat u begint met het opstellen van uw algemene voorwaarden, is het verstandig om contact op 
te nemen met uw branchevereniging. Veel brancheverenigingen beschikken over 
standaardvoorwaarden die u mag gebruiken bij het sluiten van uw overeenkomsten. U hoeft deze 
voorwaarden niet zelf te deponeren dat is al door uw brancheorganisatie gedaan. Op uw offertes 
kunt u als volgt vermelden dat de standaard-branchevoorwaarden voor uw bedrijf van toepassing 
zijn:  

 
'De Algemene Voorwaarden voor de naam van uw branche, gedeponeerd ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ........ onder nummer ........ zijn van toepassing op en maken deel uit 
van door ons afgesloten overeenkomsten. Op de achterzijde van deze offerte is de tekst van deze 
algemene voorwaarden afgedrukt.'  
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Individuele algemene voorwaarden 

U moet eigen voorwaarden opstellen als uw brancheorganisatie geen standaardvoorwaarden heeft 
of wanneer deze u niet bevallen. Het is verstandig om uw algemene voorwaarden op te stellen in 
overleg met een advocaat, notaris of uw branchevereniging. Vraag uw adviseur van te voren om 
voorbeelden van de algemene voorwaarden van uw collega ondernemers.  

Waar moeten algemene voorwaarden aan voldoen?  

 Het is verstandig uw voorwaarden te deponeren bij een of meer rechtbankgriffies of Kamers 
van Koophandel; Het is niet wettelijk verplicht;  

 Uw voorwaarden moeten op schrift staan;  
 U moet uw klanten de mogelijkheid geven om van uw voorwaarden kennis te nemen voordat 

de overeenkomst tot stand komt;  
 De algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn;  
 De voorwaarden mogen geen bepalingen bevatten die op de kern van de prestaties ingaan, 

zoals soort, hoeveelheid en prijs.  

Wat moet er in uw algemene voorwaarden staan? 

Er zijn geen standaard algemene voorwaarden. Welke bepalingen u opneemt in uw algemene 
voorwaarden, hangt sterk af van de branche en het bedrijf waarin u werkt. Wel zijn er punten die in 
alle algemene voorwaarden thuis horen:  

 Definities  
 Toepasselijkheid  
 Betalingsvoorwaarden  
 Leveringsvoorwaarden  
 Inkoopvoorwaarden  

Definities 

Geef een korte omschrijving van de termen die u in uw voorwaarden hanteert.  

Toepasselijkheid 

Omschrijf in het kort de omstandigheden waaronder de voorwaarden van toepassing zijn. 

Betalingsvoorwaarden 

 Betaling  
 Betalingstermijnen  
 Bankgarantie  
 Wanbetaling  

Betaling 

Geef duidelijk aan op welke wijze uw klanten kunnen betalen. Wanneer u de voorkeur geeft aan een 
bepaalde betaalwijze, bijvoorbeeld contant dan kunt u hiervoor een korting geven. U stimuleert uw 
klanten dan om op deze wijze te betalen.  

Betalingstermijnen 

Geef een duidelijke beschrijving van de termijn waarbinnen betaald moet zijn. Bijvoorbeeld dertig 
dagen na levering of drie weken na ontvangst van de rekening. Bij betaling in termijnen kunt u het 
best een datum vaststellen, bijvoorbeeld iedere eerste van de maand.  
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Bankgarantie 

Wanneer u kostbare producten levert, kunt u een bankgarantie eisen waarin de bankier een 
bepaalde betaling onder vastgestelde voorwaarden garandeert.  

Wanbetaling 

De verschuldigde rente bij het uitblijven van een betaling is wettelijk geregeld. De wettelijke rente 
bedraagt momenteel zes procent. Bij wanbetaling kunt u de incassokosten en/of de kosten van 
rechtsbijstand op de debiteur verhalen. U moet dit dan in uw algemene voorwaarden vastleggen. 
Ook buitengerechtelijke kosten kunt u deels op de debiteur verhalen. 

Leveringsvoorwaarden 

 Offerte  
 Klachtenprocedure  
 Levering en levertijden  
 Aansprakelijkheid  
 Ontbinding van de overeenkomst  
 Schadevergoeding  
 Geschillenregeling  
 Eigendomsvoorbehoud  
 Keuring  
 Overmacht  

Offerte 

In uw algemene voorwaarden vermeldt u of de offerte vrijblijvend dan wel vast is. Een vrijblijvende 
offerte is een richtlijn voor de koper. U houdt een voorbehoud ten aanzien van prijs en levering. 
Wanneer u een vaste offerte stuurt dan moet u leveren volgens de condities die op de offerte staan 
vermeld. U kunt de algemene voorwaarden afdrukken op de achterkant van de offerte.  

Het kan gebeuren dat veel kopers tegelijk bestellen. Om te voorkomen dat u hierdoor in de 
problemen komt met de voorraad is het aan te bevelen om in uw voorwaarden te vermelden: 'zolang 
de voorraad strekt'.  

U kunt een termijn opnemen waarbinnen een klant moet laten weten dat hij de offerte accepteert. 
Het voordeel is dat u weet waar u aan toe bent. Wanneer u deze termijn wilt aangeven is het aan te 
raden om dit bij benadering te doen, om te voorkomen dat een eventuele klant denkt dat hij te laat is 
om te reageren en daarom naar een ander gaat.  

Klachtenprocedure 

 Vermeld waar de klant terecht kan met klachten over de geleverde goederen en/of diensten 
en wat er met de klacht gedaan wordt.  

 Vermeld een termijn waarbinnen de wederpartij eventuele klachten over uw nota kan 
indienen, de zogenaamde termijn van reclame. Na deze termijn verspeelt hij zijn rechten 
hierop. Geef uw klanten wel de tijd om de nota te bestuderen. Wanneer u een termijn 
aanhoudt van ongeveer tien dagen hebben uw klanten genoeg tijd en weet u binnen een 
redelijke tijd of uw klanten tevreden zijn.  

 Geef een garantietermijn aan. Wanneer u niets bijzonders overeenkomt, houdt de garantie in 
dat u ervoor instaat dat een verkocht artikel aan zijn doel beantwoordt en dat u eventuele 
fouten gratis herstelt of zo nodig het geleverde vervangt. Hoe u uw garantie het best kunt 
invullen, hangt van de omstandigheden af. Zo hangt de duur van de garantietermijn af van 
de aard van het product.  
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Levering en levertijden  

Tussen de koop en levering zit tijd en afstand. Vermeld in de voorwaarden binnen welke termijn u 
tot levering overgaat. Dat kan bijvoorbeeld zijn na tekening van de overeenkomst, op de eerste van 
de maand of na betaling van de producten. Deze termijn is 'fataal', dat wil zeggen dat u de 
einddatum niet mag overschrijden. Het is daarom raadzaam om in uw voorwaarden vast te leggen 
dat de termijnen altijd bij benadering zijn aangegeven. Omschrijf duidelijk onder welke 
omstandigheden er sprake is van levering.  

Wanneer u niets vermeldt over de kosten van aflevering, dan zijn deze kosten voor uw rekening. 
Wilt u deze kosten verhalen op de koper dan moet dit duidelijk in uw algemene voorwaarden 
omschreven staan. Wanneer u zaken doet met grote inkopers dan heeft u kans dat deze koper 
eigen inkoopvoorwaarden hanteert, waarmee u vermoedelijk akkoord zult moeten gaan. Natuurlijk 
beslist u zelf of u onder deze voorwaarden met de koopovereenkomst akkoord gaat.  

Aansprakelijkheid 

U kunt zich niet vrijwaren van elke vorm van aansprakelijkheid. Wel is het mogelijk deze via uw 
algemene voorwaarden enorm te beperken. Vermeld bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden de 
gebruiksaanwijzing of een bewaar- of behandelvoorschrift met daarbij de toevoeging dat u niet 
aansprakelijk bent als de afnemer zich hier niet aanhoudt. Verder kunt u uw aansprakelijkheid 
beperken tot het leveren van een nieuwe, vervangende hoeveelheid van uw product in het geval dat 
er iets mis is gegaan. De staatsuitgeverij Sdu omschrijft in de leveringsvoorwaarden haar 
aansprakelijkheid als volgt:  

De eventuele aansprakelijkheid van Sdu en van de personen voor wie Sdu verantwoordelijk is voor 
directe of indirecte schade is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het 
gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.  

Ontbinding van de overeenkomst 

Omschrijf duidelijk in welke gevallen en op welke wijze u en de afnemer de overeenkomst mogen 
ontbinden.  

Schadevergoeding 

Vermeld in welke gevallen u tot uitbetaling van een schadevergoeding overgaat. Wanneer u 
vermeldt dat u niet alleen het product vervangt, maar ook de vervolgschade betaalt, is het aan te 
bevelen deze schade te beperken tot wat redelijk en billijk is. Dit om te voorkomen dat u met 
torenhoge rekeningen opgezadeld wordt. Zo kan iemand die door uw fout zijn huis enkele dagen 
moet verlaten, op uw kosten overnachten in het Kurhaus.  

Geschillenregeling 

U moet duidelijk in uw algemene voorwaarden aangeven waaraan geschillen onderworpen worden. 
Dit kan zijn:  

 De gewone rechtspraak  
 De kantonrechter  
 Arbitrage  
 Bindend advies  

Gewone rechtspraak 
De meeste geschillen kunt u het beste aan de gewone rechter voorleggen. In het Nederlandse 
procesrecht is vastgelegd dat de woonplaats van de gedaagde bepalend is voor de plaats waar het 
geschil aan de rechter wordt voorgelegd. Wanneer u zakendoet met bedrijven uit heel Nederland is 
het handig om in uw algemene voorwaarden de keuze voor een rechtbank vast te leggen. Dit kan 
de woonplaats van uzelf zijn, maar ook een willekeurige rechtbank.  
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Kantonrechter 
U kunt terecht bij de kantonrechter met rechtsvorderingen tot en met een bedrag van € 4.538,-. 
Voor vorderingen die voortvloeien uit een huurovereenkomst, huurkoop, lease of arbeidsgeschillen, 
is de kantonrechter ook bevoegd voor vorderingen boven de € 4.538,-. Het kan gunstig zijn een 
geschil via een kantonrechter te laten lopen omdat u hiervoor geen advocaat hoeft te nemen. U kunt 
hoger beroep aantekenen bij de arrondissementsrechtbank. Als de vordering € 1.588,- of minder 
bedraagt is hoger beroep niet mogelijk.  

Arbitrage 
Bij arbitrage wijzen u en uw klant beide een of meerdere deskundige(n) aan. Deze twee 'arbiters' 
wijzen op hun beurt een derde deskundige aan als hun voorzitter. Nadat deze arbiters door u en de 
wederpartij schriftelijk op de hoogte zijn gebracht van het geschil, komen zij tot een uitspraak. Het is 
aan te bevelen om arbitrage alleen boven rechtspraak te verkiezen als specifieke deskundigheid 
vereist is. Wanneer u een arbitrageclausule in uw algemene voorwaarden opneemt, is het 
verstandig om deze aan te vullen met de volgende zin: 'Indien het geschil niet over de kwaliteit van 
de geleverde prestatie handelt, wordt het geschil behandeld door de bevoegde rechter te ....'.  

Er kleven namelijk enkele nadelen aan arbitrage: 

 De partij die geen belang heeft bij een snelle uitspraak kan de procedure flink vertragen door 
extra lang te wachten met het kiezen van een arbiter.  

 Arbitrage is vaak duurder dan rechtspraak. De kosten van rechtspraak worden gedeeltelijk 
door de overheid betaald, terwijl het honorarium van de arbiters meestal op 50/50 basis 
door de partijen zelf moet worden betaald.  

Bindend advies 
Als de zaak niet al te ingewikkeld is, kunnen u en uw klant een adviseur benoemen op basis van 
een bindend-advies-overeenkomst waarin uw beiden verklaart de uitspraak van de deskundige als 
bindend te beschouwen. Om de procedure zo objectief mogelijk te laten verlopen is het raadzaam 
om uw brancheorganisatie te vragen de deskundige voor u aan te wijzen.  

Eigendomsvoorbehoud 

Door een eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden op te nemen, kunt u bedingen dat 
bijvoorbeeld de door u geleverde spullen pas van eigenaar wisselen na volledige betaling. Hiermee 
kunt u voorkomen dat u spullen die u reeds geleverd heeft, kwijt bent wanneer u of de wederpartij 
de overeenkomst ontbindt. Daarnaast kunt u in de voorwaarden vermelden dat het geleverde goed 
vanaf het tijdstip van levering voor risico van de koper is. Hij zal dan de goederen moeten 
verzekeren.  

Keuring 

Vermeld duidelijk hoe en door wie uw producten gekeurd worden.  

Overmacht 

Het is niet voldoende om in uw algemene voorwaarden te vermelden dat u bij overmacht niet 
aansprakelijk bent. U moet duidelijk omschrijven wanneer er sprake is van overmacht. Hoewel de 
wet en de rechtspraak in sommige gevallen bepalen wanneer sprake is van overmacht, is het aan te 
bevelen de situaties duidelijk te omschrijven. Wanneer u uw verplichtingen namelijk niet na kunt 
komen door overmacht, moet u dit zelf aantonen. Een voorbeeld om overmacht te omschrijven is 
als 'alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft'.  
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Inkoopvoorwaarden 

 Afleveringseisen  
 Aansprakelijkheid leverancier  
 Prijsbepaling  
 Betalingswijze  
 Keuring  
 Kwaliteit  
 Tussenpersonen  

Alleen wanneer u een grote inkoper bent, kunt u inkoopvoorwaarden stellen. Een ondernemer 
accepteert immers alleen bij grote orders dat uw inkoopvoorwaarden en niet zijn eigen algemene 
voorwaarden gelden. Ondernemers gebruiken inkoopvoorwaarden vooral als 
onderhandelingsstrategie. U krijgt bepaalde voordelen van de leverancier, als u afziet van enkele 
clausules uit uw inkoopvoorwaarden.  

Als u over inkoopvoorwaarden beschikt dan stuurt u een exemplaar hiervan mee bij het aanvragen 
van een offerte. Brengt de leverancier vervolgens een offerte uit zonder uw inkoopvoorwaarden af 
te wijzen dan moet hij zich aan uw voorwaarden houden.  

Afleveringseisen 

U kunt vermelden op welke wijze u de goederen wilt ontvangen (soort verpakking etc), waar u de 
goederen wilt ontvangen en wanneer (na ondertekening contract, na betaling etc). Wanneer u 
goederen uit het buitenland importeert kunt u incoterms vermelden.  

Aansprakelijkheid leverancier 

Tot welk moment is de leverancier aansprakelijk? Welke vergoeding eist u bij schade door 
nalatigheid van de leverancier, bij schade als gevolg van verkeerde of te late levering en bij schade 
ontstaan doordat het geleverde gebreken vertoont?  

Prijsbepaling 

Bepaal waaruit de prijs moet zijn opgebouwd. Vermeld of de kosten voor transport, verzekering, 
invoerrechten et cetera wel of niet voor uw eigen rekening mogen komen. Beschrijf onder welke 
omstandigheden een herziening van de afgesproken prijs toelaatbaar is.  

Betalingswijze 

Geef aan op welke wijze u wilt betalen, bijvoorbeeld contant of in termijnen, in een bepaalde valuta, 
voor of juist na levering etcetera.  

Keuring 

Wanneer u wilt dat de goederen voor levering gekeurd worden, moet u dit vermelden. Zet er ook bij 
wie de goederen moet keuren. U kunt ook vermelden dat u de goederen laat keuren door een 
onafhankelijke organisatie.  

Kwaliteit 

Omschrijf aan welke kwaliteit de goederen of diensten moeten voldoen.  

Tussenpersonen 

U kunt aangeven of u wel of niet akkoord gaat met zakendoen via tussenpersonen.  
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Incoterms 

Incoterms zijn wereldwijd aanvaarde handelstermen en leveringsvoorwaarden die opgesteld zijn 
door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Deze leveringsvoorwaarden zijn internationaal 
bindend. Het is vooral raadzaam naar Incoterms te verwijzen in uw algemene voorwaarden als u 
regelmatig handel drijft met het buitenland. De Incoterms regelen aspecten op het gebied van 
kostenverdeling, risicoverdeling en over de taakverdeling tussen koper en verkoper bij het vervullen 
van de koopovereenkomst. Hieronder volgen enkele Incoterms: 

FOB: Free On Board 
Deze voorwaarde geldt alleen bij vervoer over zee of binnenwateren. Het houdt onder andere in dat 
de verkoper de goederen aan boord brengt van het door de koper voorgeschreven schip in de 
vertrekhaven. De koper betaalt de vervoerskosten. De verkoper exporteert de goederen dus die 
heeft geen verzekeringsplicht.  

CFR: Cost and Freight 
Deze voorwaarde is uitsluitend voor vervoer over zee of binnenwateren. De verkoper brengt de 
goederen aan boord van het door de koper voorgeschreven schip in de vertrekhaven. Tevens 
betaalt de verkoper de vervoerskosten tot aan de afgesproken plaats van bestemming inclusief 
lossingsgeld. De verkoper exporteert dus heeft geen verzekeringsplicht.  

CIF: Cost Insurance and Freight 
Deze voorwaarde is net als CFR, alleen moet de verkoper nu ook een zeetransportverzekering 
afsluiten. Deze verzekering, waarvan de verkoper de premies betaalt, hoeft alleen aan de 
minimumvoorwaarden te voldoen.  

DDU: Delivered Duty Unpaid 
Deze voorwaarde is geschikt voor elk transportmedium. De verkoper betaalt het vervoer tot de 
overeengekomen plaats van bestemming. De verkoper exporteert en verzorgt de 
doorvoerformaliteiten. De koper importeert en betaalt de kosten en heffingen inclusief BTW en 
invoerrechten.  

Bij de Internationale Kamer van Koophandel en bij de Kamer van Koophandel in uw 
vestigingsplaats kunt u een overzicht van alle Incoterms en hun inhoud bestellen. 

Deponering van uw algemene voorwaarden  

U moet uw algemene voorwaarden deponeren bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank van 
uw vestigingsplaats of bij de Kamer van Koophandel. U kunt ze ook bij beiden deponeren, maar dit 
brengt eigenlijk alleen meer kosten en administratieve rompslomp met zich mee.  

Deponering houdt in dat u uw algemene voorwaarden in tweevoud inlevert. Denk er wel aan om 
beide exemplaren te ondertekenen. Nadat u betaald heeft, krijgt u een nummer toe gewezen en een 
gewaarmerkt afschrift van uw voorwaarden. Vanaf dat moment liggen uw algemene voorwaarden 
ter inzage voor klanten en andere geïnteresseerden.  

De arrondissementsrechtbank noch de Kamer van Koophandel toetst uw algemene voorwaarden op 
juridische juistheid. Het is dan ook verstandig om uw voorwaarden aan een advocaat voor te leggen 
voordat u ze deponeert.  
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Kosten deponering:  

 Voor deponering van uw voorwaarden bij de Kamer van Koophandel moet u betalen. 
Wanneer uw wijzigingen deponeert, kost dit u niets. Uw registratienummer blijft hetzelfde, 
waardoor u uw briefpapier niet hoeft aan te passen.  

 Deponering bij de griffie van de arrondissementsrechtbank kost u eenmalig een bedrag 
betalen U moet dit bedrag opnieuw betalen wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw 
algemene voorwaarden. Ook krijgt u een nieuw nummer zodat u uw briefpapier aan moet 
passen.  

Wijzigingen in algemene voorwaarden komen niet vaak voor, waardoor op de lange termijn 
deponering bij de arrondissementsrechtbank goedkoper lijkt. 

Hoe bekend moeten uw algemene voorwaarden zijn?  

U moet uw klanten in staat stellen uw algemene voorwaarden in te zien voordat zij een 
overeenkomst met u aangaan. U kunt uw algemene voorwaarden afdrukken op de achterkant van 
uw offertes. In de offerte zelf verwijst u naar uw algemene voorwaarden:  

 
'Onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ........ op datum onder 
nummer.......zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door ons gesloten overeenkomsten. 
Aan de achterzijde van deze offerte staan onze algemene voorwaarden vermeld.'  

 

Wanneer uw algemene voorwaarden niet op de achterzijde van een offerte kunnen worden 
afgedrukt, kunt u ze bundelen in een klein boekwerkje dat u aan uw klanten overhandigt. Daarnaast 
is het verstandig om op al het bedrijfspapier dat klanten onder ogen krijgen het bestaan van de 
voorwaarden te vermelden en bovendien te vermelden waar en onder welk nummer zij ter inzage 
liggen. Uw algemene voorwaarden zijn namelijk niet op een overeenkomst van toepassing als u niet 
aan de informatieplicht voldoet. 

Stel: een nieuwe klant plaatst telefonisch een order. Wanneer u een schriftelijke bevestiging vraagt 
aan de klant - dus een overeenkomst sluit - voordat u uw voorwaarden aanbiedt, dan voldoet u niet 
aan uw informatieplicht. U moet de klant op het bestaan van de voorwaarden wijzen en aanbieden 
deze kosteloos toe te zenden. Gezien de wettelijke eisen is het raadzaam om de voorwaarden 
aangetekend te versturen. Het is niet van belang of uw klanten de voorwaarden daadwerkelijk 
doorlezen. Bij een geschil is het voor de rechter doorslaggevend of ze daadwerkelijk zijn 
opgestuurd. 

Consumenten: voorzichtig behandelen 

Het maakt een groot verschil of uw algemene voorwaarden betrekking hebben op overeenkomsten 
met consumenten of ondernemers. De consument wordt met een hele reeks wettelijke regels 
beschermd tegen onredelijk nadelige voorwaarden. Deze regels zijn opgesplitst in twee lijsten: de 
'zwarte lijst' ( artikel 236 boek 6 BW.) en de 'grijze lijst' ( artikel 237 boek 6 BW.). In de 'zwarte 
lijst' zijn de voorwaarden opgenomen die altijd 'onredelijk bezwarend' zijn voor consumenten. De 
'grijze lijst' bevat voorwaarden die vermoedelijk 'onredelijk bezwarend' zijn. Wanneer u regelmatig 
overeenkomsten afsluit met zowel consumenten als ondernemers doet u er verstandig aan twee 
exemplaren algemene voorwaarden op te stellen. Dit geldt met name als u zaken doet met grote 
leveranciers.  

Onredelijk bezwarend  

 Uw algemene voorwaarden zijn onredelijk bezwarend als zij alleen plichten inhouden voor 
de wederpartij en geen rechten. Daarnaast mag u uzelf niet alleen rechten voorbehouden. 
In uw algemene voorwaarden moet u ook vermelden wat uw eigen plichten zijn.  
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Bij een geschil tussen u en een klant beoordeelt de rechter uw voorwaarden op redelijkheid. De 
voorwaarden die de rechter als onredelijk bezwarend beschouwt, vernietigt hij. De overeenkomst 
met de resterende voorwaarden, blijft wel bestaan.  

Het is mogelijk dat een rechter bij een geschil tussen twee ondernemers aansluiting zoekt bij de 
twee lijsten. Hoe kleiner de ondernemer is waarmee u zaken doet, des te sneller zal de rechter 
geneigd zijn naar de zwarte en grijze lijst te kijken. 

Zwarte lijst 

In het nieuwe Burgerlijk Wetboek, artikel 236 boek 6, zijn een aantal voorwaarden opgenomen die 
altijd onredelijk bezwarend zijn voor de consument. Hieronder vindt u daarvan een samenvatting.  

Een voorwaarde in uw algemene voorwaarden is altijd onredelijk bezwarend voor de consument als 
u: 

 de wederpartij het recht ontneemt om de toegezegde prestatie op te eisen;  
 de wederpartij het recht op ontbinding ontneemt of beperkt;  
 het opschortingsrecht van de wederpartij beperkt en het opschortingsrecht van uzelf 

vergroot;  
 zelf beslist of u tekort bent geschoten;  
 uzelf de mogelijkheid toekent te allen tijde gebruik te maken van schuld- of 

contractovername als u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, tenzij u mede-
aansprakelijk bent of de wederpartij het recht geeft te allen tijde het contract te ontbinden;  

 de wettelijke bevoegdheden of verweermiddelen van de wederpartij beperkt als uw rechten 
overgaan op een derde;  

 u de verjarings- of vervaltermijn verkort tot minder dan een jaar;  
 de wederpartij verplicht op te draaien voor schadekosten die u tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst aan derden toebrengt;  
 uzelf het recht geeft de afgesproken prijs binnen drie maanden na het sluiten van de 

overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij dan het recht heeft de overeenkomst te 
ontbinden;  

 een overeenkomst waarbij u geregeld verrichtingen doet of zaken aflevert, stilzwijgend kan 
verlengen tot langer dan een jaar;  

 de bewijsbevoegdheid van de wederpartij beperkt of de wettelijke verdeling van de bewijslast 
ten nadele van de wederpartij wijzigt;  

 eist dat de wederpartij alleen schriftelijk verklaringen mag afleggen: u mag wel eisen dat de 
wederpartij een bepaalde vorm moet gebruiken voor bepaalde verklaringen;  

 de wederpartij oplegt welke woonplaats hij moet opgeven anders dan zijn eigen adres, tenzij 
de overeenkomst betrekking heeft op een 'registergoed', goederen waarvoor bij overdracht 
of vestiging inschrijving in het openbare register nodig is, bijvoorbeeld huizen, schepen en 
dergelijke en het adres van de notaris wordt gekozen;  

 de beslechting van geschillen opdraagt aan een ander dan de bevoegde rechter of een 
arbiter, tenzij u de wederpartij de mogelijkheid geeft binnen een maand nadat u zich 
schriftelijk op deze voorwaarde beroept, zelf een bevoegde rechter te kiezen.  

Grijze lijst 

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek, artikel 237 boek 6, zijn een aantal voorwaarden opgenomen die 
vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn voor de consument.  

Een voorwaarde in uw algemene voorwaarden is vermoedelijk onredelijk bezwarend voor de 
consument als u: 

 uzelf een ongebruikelijk lange termijn toekent om te reageren op een aanbod, klacht, brief of 
verklaring van de wederpartij of deze termijn niet duidelijk aangeeft;  

 uw eigen verplichtingen aanzienlijk beperkt;  
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 een andere prestatie mag leveren dan u in de overeenkomst heeft toegezegd, tenzij de 
wederpartij de overeenkomst in zo'n geval mag ontbinden;  

 uzelf het recht geeft de overeenkomst te allen tijde te ontbinden;  
 niet voldoende aangeeft binnen welke periode u goederen of diensten nalevert of als deze 

periode ongebruikelijk lang is;  
 de wettelijke verplichting tot schadevergoeding niet na hoeft te komen of deze verplichting 

voor uzelf sterk vermindert;  
 het recht van de wederpartij op verrekening sterk beperkt of uzelf een uitgebreider recht 

geeft op verrekening dan in de wet is vastgesteld;  
 voor een verkeerde handelwijze van de wederpartij als sanctie vermeldt dat zij al haar 

rechten verliest of haar recht op verweer kwijtraakt, tenzij de gedragingen het verlies van 
die rechten rechtvaardigen;  

 de wederpartij bij het einde van de overeenkomst verplicht u te betalen; dat kan alleen bij 
een wanprestatie van die wederpartij en als het een redelijke vergoeding is voor uw 
eventuele verlies;  

 de wederpartij verplicht tot het sluiten van contracten met u of een derde, tenzij dit op grond 
van de overeenkomst redelijk is;  

 een termijn van langer dan een jaar hanteert bij een overeenkomst tot geregeld afleveren, 
tenzij de wederpartij het recht heeft de overeenkomst steeds na een jaar op te zeggen;  

 de wederpartij aan een opzegtermijn van meer dan drie maanden bindt of de termijn langer 
maakt dan uw eigen opzegtermijn;  

 de wederpartij verplicht om met een verklaring te komen die een strengere vorm heeft dan 
de onderhandse akte, bijvoorbeeld een notariele akte;  

 een door de wederpartij verstrekte volmacht onherroepelijk verklaart, tenzij de volmacht 
dient tot levering van een 'registergoed', goederen waarvoor bij overdracht of vestiging 
inschrijving in het openbare register nodig is, bijvoorbeeld huizen, schepen en dergelijke.  

Afwijken van standaardvoorwaarden  

Bij het sluiten van een overeenkomst mag u van uw algemene voorwaarden afwijken. Dit kunt u 
bijvoorbeeld doen wanneer u graag zaken wilt doen met een klant die niet akkoord gaat met enkele 
punten in uw voorwaarden. Deze afwijkingen moet u wel van te voren schriftelijk vastleggen. Dit 
kunt u op de volgende wijze doen: 

 

In afwijking van artikelnummers x en y van de algemene voorwaarden zijn de naam partijen op 
datum overeengekomen dat ............  

 

Ga niet te snel akkoord met een afwijking van uw algemene voorwaarden. Vraag eerst waarom de 
klant niet met de punten akkoord wil gaan. Praat dit goed door met de klant voordat u de wijziging 
schriftelijk vast legt. 

In andere gevallen wil de koper in het geheel geen zaken met u doen onder uw algemene 
voorwaarden. De klant zal proberen te bedingen dan niet uw, maar zijn algemene voorwaarden op 
de overeenkomst van toepassing zijn. Wanneer dit gebeurt moet u extra alert zijn op de 
voorwaarden van de klant. Schroom ook niet om ook zijn algemene voorwaarden af te wijzen. 
Samen met de klant kunt u dan proberen om voorwaarden op te stellen die voor u beiden 
acceptabel zijn. Lukt dit niet dan moet u voor uzelf beslissen hoe belangrijk de overeenkomst voor u 
is en of u bereid bent om flink wat water bij de wijn te doen om tot een akkoord te komen.  

     
 


