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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van 0900-jurist.

Deze publicatie geeft geen juridisch of fiscaal advies en er mag niet worden afgegaan op de inhoud van 
deze bijdrage. Iedere persoon dient advies te vragen met inachtneming van de specifieke feiten en om-
standigheden van zijn zaak. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kan 
0900-jurist geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van het gebruik-
maken van deze m publicatie zonder de medewerking van 0900-jurist. Hetzelfde geldt voor fouten en 
omissies. 
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Algemene voorwaarden worden in de praktijk vaak gebruikt door ondernemingen. Ze worden ook wel de 
“kleine lettertjes” van een contract genoemd. Soms zijn algemene voorwaarden van toepassing op een 
overeenkomst zonder dat een contractspartij zich ervan bewust is. Hierna leest u meer over algemene 
voorwaarden, waarom ze gebruikt worden en waar u bij gebruik op moet letten.

Inhoud:

• Wat zijn algemene voorwaarden?
• Waarom zou u algemene voorwaarden gebruiken?
• Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?
• Hoe zit het met consumenten?
• Heeft u vragen?
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Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke standaard bedingen die door een onderneming worden opgesteld 
voor meerdere overeenkomsten. Het zijn de voorwaarden waaronder de onderneming die ze gebruikt (de 
“gebruiker”) zaken wil doen.

Een contractueel beding is volgens de wet een algemene voorwaarde als: (1) het beding bestemd is om 
meerdere keren te worden gebruikt (het bestemmingscriterium) en als (2) het beding geen kernbeding is, 
dat de kern van een prestatie aangeeft. Bedingen die gaan over de omschrijving, hoeveelheid en prijs van 
te leveren producten zijn bijvoorbeeld kernbedingen. In algemene voorwaarden wordt dus ingegaan op de 
meer algemene zaken, zoals: facturering, betaaltermijnen, garantie, aansprakelijkheid, niet-nakoming en 
beëindiging van de overeenkomst. Algemene voorwaarden regelen daarmee de randvoorwaarden van de 
overeenkomsten die wordt aangegaan.

Wat algemene voorwaarden precies moeten inhouden, hangt onder andere af van het soort onderneming 
waar de voorwaarden voor worden opgesteld, de branche waarin de betreffende onderneming actief is, en 
welke klanten bediend worden.

In de praktijk worden algemene voorwaarden meegestuurd met een contract of er wordt in een contract 
naar algemene voorwaarden verwezen.
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Waarom zou u algemene voorwaarden gebruiken?

Met algemene voorwaarden zorgt u voor vereenvoudiging en uniformering van uw bedrijfsvoering. Als u als 
ondernemer regelmatig dezelfde soort contracten aangaat, kunnen algemene voorwaarden goed van pas 
komen. Bij contracten voor bijvoorbeeld de verkoop of de inkoop van producten, neemt u voorwaarden die 
specifiek gelden voor een bepaalde transactie en klant op in een offerte, orderbevestiging of simpele over-
eenkomst (de kernbedingen) en neemt u de voorwaarden die gelden voor alle klanten en transacties op in 
algemene voorwaarden. Dit is een praktische en kostenefficiënte manier van zakendoen, waarbij financiële 
en juridische risico’s worden beperkt.

 

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?
 
In iedere overeenkomst is het noodzakelijk om te bepalen wie de partijen zijn. Zo ook in een samenwer-
kingsovereenkomst. Achteraf kunt u dan vaststellen tot welke partij u zich moet wenden als de overeen-
komst niet wordt nagekomen. Ook in het kader van verhaal is het van belang te weten met wie u precies 
zakendoet. Indien u zakendoet met een lege B.V. is de kans groot dat u met lege handen achterblijft als uw 
contractspartij de gemaakte afspraken niet nakomt. Doet u zaken met een persoon in privé dan is beslag-
legging bij die persoon in privé mogelijk als de betreffende persoon de overeenkomst niet nakomt.

Als meer dan twee partijen een overeenkomst sluiten, dan is sprake van een meerpartijenovereenkomst. In 
dat geval dient, nog meer dan bij een tweepartijenovereenkomst, uitgebreider te worden vastgelegd wat 
nu voor welke partij geldt. De vragen rijzen dan wat er gebeurt als bijvoorbeeld één van de drie contract-
spartijen de gemaakte afspraken niet nakomt of wat er gebeurt als meer partijen de gemaakte afspraken 
niet nakomen. Ook moet precies bepaald worden onder welke omstandigheden en hoe de meerpartij-
enovereenkomst kan worden beëindigd.

 

Hoe zit het met consumenten?
 
Als uw contractspartij een consument is, spelen de zogenaamde wettelijke “zwarte lijst” en “grijze lijst” een 
rol. In deze wettelijke lijsten zijn bedingen opgesomd die, wanneer ze zijn opgenomen in algemene voor-
waarden, ten opzichte van een consument onredelijk bezwarend en verboden zijn (zwarte lijst) of worden 
vermoed onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst). Als vaststaat dat bepalingen in algemene voorwaarden 
onredelijk bezwarend zijn, kunnen ze op initiatief van de betreffende consument worden vernietigd. Het is 
daarom aan te raden om bij het opstellen van algemene voorwaarden rekening te houden met voornoemde 
lijsten.
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Heeft u vragen? 

Voor meer informatie over algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met 0900-jurist op telefoon-
nummer 0900-8090. U krijgt direct een senior bedrijfsjurist aan de lijn die jarenlang werkte als advocaat en 
bedrijfsjurist. 

U kunt ook direct algemene voorwaarden bestellen of laten nakijken.
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