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Algemene voorwaarden
Waar moet je op letten? 
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Waarschijnlijk maak je voor je 

onderneming gebruik van algemene 

voorwaarden. Of sta je op het punt dat te gaan 

doen. Belangrijke vragen daarbij zijn of de 

algemene voor waarden op een juiste manier 

gebruikt worden, of de voorwaarden uitgebreid 

genoeg zijn en of deze voldoende zijn toe

gespitst op de branche waarin je werk zaam 

bent en de risico’s die je onderneming loopt. 
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Inhoud



Deze aspecten bepalen namelijk de bruikbaarheid (en daarmee de toegevoegde waarde) van algemene 
voorwaarden. Vaak blijkt dat algemene voorwaarden niet op de juiste manier worden gehanteerd. Dit kan 
tot gevolg hebben dat er geen geslaagd beroep op gedaan kan worden. Of dat bepaalde bepalingen eruit 
vernietigd kunnen worden. Een goede set algemene voorwaarden en een juist gebruik ervan zijn daarom van 
groot belang. 

Voordat dieper wordt ingegaan op het juiste gebruik van algemene voorwaarden is het goed om te weten dat 
degene die de algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt de gebruiker wordt genoemd en degene 
die de algemene voorwaarden aanvaardt de wederpartij wordt genoemd.

1 Waarom zijn algemene voorwaarden van belang? 
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2
Algemene voorwaarden worden gebruikt om het zaken doen te vereenvoudigen en te versnellen. Algemene 
voorwaarden bieden beide partijen voordelen. Er hoeven namelijk niet over alle details van de overeenkomst 
telkens opnieuw uitdrukkelijke afspraken te worden gemaakt. Bovendien kun je jouw onderneming door het 
gebruik van algemene voorwaarden tegen bepaalde risico’s beschermen. Denk daarbij aan de situatie dat 
een klant failliet gaat en je deze klant net een product hebt geleverd, maar dit product is nog niet betaald. Dit 
probleem is gemakkelijk op te lossen door het opnemen van een eigendomsvoorbehoud in de algemene 
voorwaarden. Daarnaast kan gedacht worden aan het scenario dat je door een klant aansprakelijk wordt gesteld. 
In de algemene voorwaarden is het mogelijk om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken. Zo kun je dus 
met algemene voorwaarden een aantal problemen voorkomen. 

De voordelen van  algemene voorwaarden
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3
Standaard modelvoorwaarden of branchevoorwaarden zijn vaak óf te algemeen óf onnodig omvangrijk. 
Maatwerk geniet dus in de meeste gevallen de voorkeur. Om de algemene voorwaarden van toepassing te laten 
zijn, moeten deze op de juiste wijze  worden gebruikt. De regels hiervoor zijn formeel en worden redelijk strikt 
gehanteerd.
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Waarom geen standaard model hanteren?
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De toepasselijkheid van algemene voorwaarden moet worden overeengekomen. Dit betekent dat in de offerte en/
of opdrachtbevestiging duidelijk moet staan dat op de overeenkomst (en op alle met jouw onderneming te sluiten 
overeenkomsten) de door jouw onderneming gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Een enkele vermelding onderaan het briefpapier of facturen dat algemene voorwaarden ter inzage liggen of 
gedeponeerd zijn is niet voldoende. Als gebruiker van algemene voorwaarden moet je de algemene voorwaarden 
van toepassing verklaren op de overeenkomst. En je bent wettelijk verplicht om de wederpartij een redelijke 
mogelijkheid te bieden om van de inhoud daarvan kennis te nemen vóórdat de overeenkomst wordt gesloten. Een 
enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden op een factuur is in beginsel te laat om de toepasselijkheid van 
de algemene voorwaarden te kunnen realiseren (tenzij er sprake is van een duurzame handelsrelatie met herhaalde 
verwijzingen naar algemene voorwaarden op opeenvolgende facturen). De algemene voorwaarden dienen dus 
van toepassing te worden verklaard zodat ze door de wederpartij kunnen worden aanvaard. 

4 Hoe zorg je dat jouw algemene voorwaarden geldig zijn?
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Vervolgens moet je deze voorwaarden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op het moment van het sluiten van 
de overeenkomst aan de wederpartij voorleggen. De wederpartij moet namelijk een redelijke mogelijkheid tot 
kennisneming van de algemene voorwaarden geboden worden. Om aan deze voorwaarde te voldoen kun je 
de voorwaarden bijvoorbeeld integraal laten afdrukken op de achterkant van de opdrachtbevestiging. Op de 
voorkant moet je dan verwijzen naar die voorwaarden met daarbij de vermelding dat die voorwaarden op alle 
overeenkomsten met jouw onderneming van toepassing zijn. Ook kunnen de algemene voorwaarden als  bijlage 
worden meegestuurd bijvoorbeeld per email. Het is dan van belang om in de offerte en/of opdrachtbevestiging 
uitdrukkelijk te verwijzen naar de bijlage en de voorwaarden van toepassing te verklaren. 

Om bewijsrechtelijke problemen te voorkomen is het zinvol om de opdrachtbevestiging waarin een mededeling 
over toepasselijkheid en toezending van de algemene voorwaarden is vermeld door de wederpartij te laten 
ondertekenen. Op deze manier staat vast dat de wederpartij de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Het is mogelijk om de algemene voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel of de griffie van de 
rechtbank. Dit is echter niet noodzakelijk voor de geldigheid of toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. 
Deponering heeft als voordeel dat wordt vastgelegd wat de tekst van de voorwaarden was op een bepaald 
moment. Mochten de voorwaarden in de toekomst wijzigen, dan moeten ze wel opnieuw gedeponeerd worden. 
En zoals hiervoor al aan de orde kwam: het deponeren van algemene voorwaarden maakt niet dat je niet meer 
aan de toepasselijk verklaring of de terhandstellingsverplichting hoeft te voldoen.
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Let op – op tijd kennis geven van de algemene voorwaarden
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Op de hoofdregel dat de algemene voorwaarden ter hand moeten worden gesteld bestaat een aantal 
uitzonderingen:

Als je contracteert met een vaste opdrachtgever kan je deze opdrachtgever eenmalig een brief of email sturen 
met daarin de mededeling dat ook in de toekomst de bij de brief of email meegezonden algemene voorwaarden 
op de te sluiten overeenkomsten van toepassing zullen zijn. Bij iedere opvolgende offerte of opdrachtbevestiging 
dient dan telkens naar die algemene voorwaarden te worden verwezen. Je hoeft de algemene voorwaarden dan 
slechts één keer ter hand te stellen. Om bewijsproblemen te voorkomen, is het raadzaam om een kopie van de 
brief te bewaren en deze eventueel aangetekend te versturen met bericht van ontvangst. 

Bij een overeenkomst die online wordt gesloten geldt dat de gebruiker de algemene voorwaarden (ook) online 
aan de wederpartij beschikbaar dient te stellen. De wederpartij moet in dit geval wel de mogelijkheid hebben 
om de algemene voorwaarden op te slaan (bijvoorbeeld door een button met “Download als PDF”), zodat deze 
op een later tijdstip nogmaals kunnen worden geraadpleegd.

Als het redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene voorwaarden bij elke overeenkomst ter hand te stellen 
(zoals bij de algemene voorwaarden van de NS; van de NS kan niet verwacht worden dat zij vóór of bij aankoop 
van ieder treinkaartje de algemene voorwaarden verstrekt), dan kan worden volstaan met een verwijzing naar 
de Kamer van Koophandel of griffie van de rechtbank waar de betreffende voorwaarden zijn gedeponeerd.

De eis van terhandstelling geldt niet voor ‘grote wederpartijen’ (bedrijven met meer dan 50 werknemers of met 
een gepubliceerde jaarrekening). Bij deze wederpartijen kan worden volstaan met verwijzen naar de algemene 
voorwaarden en het is dan aan die wederpartij om uit te zoeken om welke voorwaarden het gaat. Deze grote 
wederpartijen worden dus minder beschermd.

1. Eenmalige mededeling aan vaste opdrachtgever

2. Online overeenkomsten moeten kunnen worden opgeslagen

3. Verwijzing naar de KvK

4. ‘Grote wederpartijen’ worden minder beschermd
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Uitzonderingen op terhandstelling
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Vaak wordt in algemene voorwaarden aansprakelijkheid volledig uitgesloten (een zogenaamd exoneratie
beding). Is dit toegestaan? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet onderscheid gemaakt worden 
tussen overeenkomsten tussen professionele partijen en overeenkomsten tussen professionele partijen en 
consumenten. 

In de verhouding tussen professionele partijen is het in beginsel toegestaan om aansprakelijkheid geheel uit 
te sluiten. In deze verhouding is het dan ook aan te bevelen aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden 
volledig uit te sluiten of in vergaande mate te beperken.

In de verhouding tussen professionele partijen en consumenten ligt dit anders, omdat de consument vergaand 
wordt beschermd. Het is als ondernemer echter wel van belang om de aansprakelijkheid in de algemene 
voorwaarden te beperken. Het is verstandig om je op dit gebied door een specialist te laten voorlichten. 

Overeenkomsten tussen professionele partijen onderling

Overeenkomsten tussen professionele partijen en consument
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Exoneratie – Kan volledige aansprakelijk worden uitgesloten?
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Wanneer algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, dan kunnen deze worden vernietigd. Dat houdt 
in dat de algemene voorwaarden onredelijk zijn voor de wederpartij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beding 
waarbij de verjaringstermijn wordt verkort tot minder dan een jaar. Als de wederpartij de voorwaarde kan 
vernietigen, dan kan de gebruiker geen beroep meer doen op de betreffende bepaling. 
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Wanneer gelden algemene voorwaarden niet (meer)?
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Door de invoering van de Europese Dienstenrichtlijn is het voor dienstverleners niet meer verplicht om de 
algemene voorwaarden voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te stellen.

Bij een dienst gaat het dus om een activiteit waarvoor een (financiële) tegenprestatie wordt verkregen. Deze 
tegenprestatie wordt door de wederpartij, dan wel voor hem door een derde, verstrekt. Een activiteit die hier niet 
onder valt is dus geen dienst in de zin van de Dienstenrichtlijn. De richtlijn is dan dus ook niet van toepassing. 
Dienstverleners die wel onder deze uitzondering vallen, zijn bijvoorbeeld de makelaar, de advocaat, de 
accountant en het ICTbedrijf.

De dienstverlener kan ook aan de verplichting van het ter hand stellen voldoen op de volgende wijze:

1. De algemene voorwaarden worden op eigen initiatief door de dienstverlener verstrekt.
2. De algemene voorwaarden zijn gemakkelijk toegankelijk op de plaats waar de dienst wordt verricht of de 

overeenkomst wordt gesloten.
3. De algemene voorwaarden zijn gemakkelijk online toegankelijk op een door de dienstverlener meegedeeld 

adres.
4. De algemene voorwaarden zijn opgenomen in alle door de dienstverlener aan de wederpartij verstrekte 

documenten waarin deze diensten in detail worden beschreven. 

Kortom, voor dienstverleners gelden voor de terhandstelling van algemene voorwaarden andere en soepelere 
regels. 
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Soepelere regels gelden bij dienstverlening
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Wanneer algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, dan kunnen deze worden vernietigd. Dat houdt 
in dat de algemene voorwaarden onredelijk zijn voor de wederpartij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beding 
waarbij de verjaringstermijn wordt verkort tot minder dan een jaar. Als de wederpartij de voorwaarde kan 
vernietigen, dan kan de gebruiker geen beroep meer doen op de betreffende bepaling. 
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Conclusie – zorg dat je algemene voorwaarden op orde zijn!

Heeft u een juridisch 
vraagstuk? Neem dan 
contact met ons op. 

Bezoekadres
Dr. Holtroplaan 42
5652 XR Eindhoven

Telefoon 
040 250 14 14

E-mailadres
advocaten@boskampwillems.nl

www.boskampwillems.nl


