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PAS OP BIJ HET TOEPASSEN VAN ALGEMENE 
VOORWAARDEN 
 
Als u als ondernemer mooie geactualiseerde algemene voorwaarden heeft en u 
deze op uw website heeft geplaatst, bent u er nog niet.  
 
Er moet ook voor worden gezorgd dat de algemene voorwaarden van toepassing 
zijn op de contracten die u met uw wederpartijen (bijvoorbeeld afnemers) sluit. 
Daar kan veel mee mis gaan, zoals uit de vele rechtspraak over dit onderwerp 
blijkt.  
 
 

1. TER HAND STELLEN 

Allereerst moet u in uw offertes, opdrachtbevestigingen en contracten vermelden dat u 
algemene voorwaarden toepasselijk verklaart op de overeenkomst met uw afnemer. 
Let dus goed op de tekst van uw offertes, opdrachtbevestigingen en contracten. U 
moet nl. vóór of bij het sluiten van het contract melding maken van de algemene voor-
waarden.  
 
Voorts moet u de algemene voorwaarden aan uw afnemer ter hand stellen. Vaak wordt 
verwezen naar algemene voorwaarden die bij de Kamer van Koophandel zijn gedepo-
neerd. Dat is niet voldoende. Vroeger, vóórdat het nieuwe Burgerlijk Wetboek in wer-
king trad, kon worden volstaan met verwijzing naar algemene voorwaarden die bij de 
Kamer van Koophandel gedeponeerd waren. Dat kan nu alleen nog als ter hand stellen 
redelijkerwijs niet mogelijk is. Dat betekent dat u de algemene voorwaarden mee dient 
te sturen met de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst. Elektronisch meesturen 
mag ook. 
 
De hoofdregel van het ter hand stellen geldt niet als het redelijkerwijs niet mogelijk is 
de algemene voorwaarden aan de afnemer af te geven. Een voorbeeld daarvan zijn de 
algemene voorwaarden van de NS; van de NS kan niet worden verwacht dat bij ieder 
treinkaartje de algemene voorwaarden worden gevoegd. Als ter hand stellen niet mo-
gelijk is mag worden verwezen naar een vindplaats van de algemene voorwaarden bij 
de Kamer van Koophandel of de griffie van de rechtbank. Dit is overigens een wat ou-
derwetse bepaling, nu een website op het internet een veel toegankelijker informatie-
bron is. Sommige rechters menen dat ook verwijzing naar algemene voorwaarden op 
internet is toegestaan als ter hand stellen redelijkerwijs niet mogelijk is. Honderd pro-
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cent zekerheid heeft u als ondernemer daardoor niet, zodat is aan te bevelen de alge-
mene voorwaarden zowel bij de Kamer van Koophandel te deponeren als op internet te 
plaatsen en naar beide vindplaatsen te verwijzen. 
 

2. VERWIJZING NAAR VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN (UITZONDERING 
OP DE HOOFDREGEL) 

De hoofdregel van het ter hand stellen hoeft niet te worden toegepast bij sommige we-
derpartijen (ondernemingen met meer dan vijftig werknemers, rechtspersonen die ver-
plicht zijn de jaarrekening openbaar te maken) 1. Dan kan worden volstaan met de ver-
wijzing naar de vindplaats van de algemene voorwaarden. 
 

3. ELEKTRONISCHE OVEREENKOMST 

Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt moeten de algemene voorwaarden 
voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg 
ter beschikking te worden gesteld op een zodanige wijze dat de wederpartij de voor-
waarden kan opslaan en de voorwaarden voor de wederpartij toegankelijk zijn ten be-
hoeve van latere kennisneming. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dient vóór de tot-
standkoming van de overeenkomst aan de wederpartij bekend te worden gemaakt 
waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Ook 
moet dan bekend worden gemaakt dat de voorwaarden op verzoek van de wederpartij 
langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden 
 

4. DIENSTVERLENERS ALS BEDOELD IN DE DIENSTENRICHTLIJN 

 Bijzondere regels gelden voor ondernemers (dienstverleners) die vallen onder de zgn. 
“Dienstenrichtlijn”2, in de richtlijn aangeduid als “dienstverrichters”. Het is voor dienst-
verleners belangrijk om na te gaan of de activiteiten wel of niet onder de richtlijn vallen, 
er gelden nl. ook uitzonderingen (zo vallen bijvoorbeeld vervoer, gezondheidszorg en 
notarissen en deurwaarders niet onder de richtlijn), zie hierover het kader “Diensten-
richtlijn”. 
 
Nieuwe bepalingen in het Burgerlijk Wetboek3 schrijven voor dat dienstverleners in de 
zin van de richtlijn allerlei gegevens dienen te verstrekken, niet alleen naam en adres 

                                                 
1 Artikel 6:235 Burgerlijk Wetboek. 
2 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376). 
3 Artikel 6:230b en verder Burgerlijk Wetboek. 
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maar ook gegevens inzake het toepasselijk vergunningstelsel, de beroepsregels (bij-
voorbeeld accountants en advocaten), zie het overzicht. Ook de algemene voorwaar-
den dienen te worden bekend gemaakt. Deze gegevens – waaronder de algemene 
voorwaarden - mogen ook elektronisch verstrekt worden. Aangezien deze wettelijke 
bepaling verwijst naar algemene voorwaarden volgt daaruit dat voor dienstverleners in 
de zin van de Dienstenrichtlijn expliciet is toegestaan om de algemene voorwaarden 
via het internet bekend te maken. 
 
 

Dienstenrichtlijn 
 
Volgens de Dienstenrichtlijn gelden de volgende definities: 
 
• "dienst": elke economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk 

tegen vergoeding geschiedt, zoals bedoeld in artikel 50 van het Verdrag4; 
• "dienstverrichter": iedere natuurlijke persoon die onderdaan is van een lidstaat of 

iedere rechtspersoon in de zin van artikel 48 van het Verdrag, die in een lidstaat 
is gevestigd en een dienst aanbiedt of verricht. 

 
De richtlijn is niet van toepassing op de volgende activiteiten: 
 
a) niet-economische diensten van algemeen belang; 
b) financiële diensten, zoals bankdiensten, kredietverstrekking, verzekering en herver-
zekering, individuele en bedrijfspensioenen, effecten, beleggingsfondsen, betalingen 
en beleggingsadviezen, met inbegrip van de diensten die zijn opgenomen in bijlage I 
bij Richtlijn 2006/48/EG; 
c) elektronische-communicatiediensten en -netwerken en bijbehorende faciliteiten en 
diensten, wat de aangelegenheden betreft die vallen onder de Richtlijnen 2002/19/EG, 
2002/20/EG, 2002/21/EG, 2002/22/EG en 2002/58/EG; 
d) diensten op het gebied van vervoer, met inbegrip van havendiensten, die onder de 
werkingssfeer van titel V van het EG-Verdrag vallen; 
e) diensten van uitzendbedrijven; 
f) diensten van de gezondheidszorg, al dan niet verleend door gezondheidszorgfacili-
teiten en ongeacht de wijze waarop zij op nationaal niveau zijn georganiseerd en wor-
den gefinancierd en ongeacht de vraag of de diensten openbaar of particulier van aard 
zijn; 
g) audiovisuele diensten, met inbegrip van cinematografische diensten, ongeacht hun 
wijze van productie, distributie en doorgifte, en radio-omroep; 
h) gokactiviteiten die erin bestaan dat een financiële waarde wordt ingezet bij kansspe-
len, met inbegrip van loterijen, gokken in casino's en weddenschappen; 

                                                 
4 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. 
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i) activiteiten in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, als bedoeld in 
artikel 45 van het Verdrag; 
j) sociale diensten betreffende sociale huisvesting, kinderzorg en ondersteuning van 
gezinnen of personen in permanente of tijdelijke nood, die worden verleend door de 
staat, door dienstverrichters die hiervoor een opdracht hebben of een mandaat gekre-
gen van de staat, of door liefdadigheidsinstellingen die als zodanig door de staat zijn 
erkend; 
k) particuliere beveiligingsdiensten; 
l) diensten van notarissen en deurwaarders die bij een officieel overheidsbesluit zijn 
benoemd. 
 

 
 

Overzicht door dienstverleners (dienstverrichters)  
te verstrekken gegevens 

 
Te verstrekken gegevens door dienstverleners als bedoeld in de Dienstenrichtlijn: 
 
1.  zijn naam, rechtspositie en rechtsvorm, het geografisch adres waar hij is ge-

vestigd, zijn adresgegevens, zodat de afnemers hem snel kunnen bereiken en 
rechtstreeks met hem kunnen communiceren, eventueel langs elektronische 
weg; 

2.  wanneer de dienstverlener in een handelsregister of in een vergelijkbaar 
openbaar register is ingeschreven, de naam van dat register en het nummer 
waaronder hij is ingeschreven, of gelijkwaardige gegevens uit dat register die 
ter identificatie dienen; 

3.  wanneer voor de activiteit een vergunningstelsel geldt, de adresgegevens van 
de bevoegde instantie of van het centraal loket; 

4.  wanneer de dienstverlener een btw-plichtige activiteit uitoefent, het btw-
nummer; 

5.  voor gereglementeerde beroepen: elke beroepsorde of vergelijkbare organisa-
tie waarbij de dienstverlener is ingeschreven, alsmede de beroepstitel en de 
lidstaat waar die is verleend; 

6.  in voorkomend geval, de algemene voorwaarden en bepalingen die de dienst-
verlener hanteert; 

7.  het eventuele bestaan van door de dienstverlener gehanteerde contractuele 
bepalingen betreffende het op de overeenkomst toepasselijke recht of de be-
voegde rechter; 

8.  het eventuele bestaan van niet bij wet voorgeschreven garantie na verkoop; 
9.  de prijs van de dienst wanneer de dienstverlener de prijs van een bepaald 

soort dienst vooraf heeft vastgesteld; 
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10.  de belangrijkste kenmerken van de dienst wanneer deze niet uit de context 
blijken; 

11.  de in artikel 23, lid 1 van de Dienstenrichtlijn bedoelde verzekering of waarbor-
gen, met name de adresgegevens van de verzekeraar of de borg en de geo-
grafische dekking; 

12.  adresgegevens, met name een postadres, faxnummer of e-mailadres en een 
telefoonnummer, waar alle afnemers, ook die in andere lidstaten verblijven, 
een klacht kunnen indienen of informatie over de verrichte dienst kunnen vra-
gen. Indien dit niet hun gebruikelijke correspondentieadres is, wordt hun wette-
lijke adres verstrekt. Op eventuele klachten wordt zo snel mogelijk gereageerd 
en alles wordt in het werk gesteld om een bevredigende oplossing te vinden; 

13.  wanneer een dienstverlener gebonden is aan een gedragscode of lid is van 
een handelsvereniging of beroepsorde die voorziet in een regeling voor bui-
tengerechtelijke geschillenbeslechting, wordt dienaangaande informatie ver-
strekt. De dienstverlener vermeldt dit in elk document waarin zijn diensten in 
detail worden beschreven en geeft daarbij aan hoe toegang kan worden ver-
kregen tot gedetailleerde informatie over de kenmerken en toepassingsvoor-
waarden van deze regeling. 

 
 
 

5. TOT SLOT 

In dit artikel is alleen het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden bespro-
ken. Over algemene voorwaarden is nog veel meer te zeggen. Het is aan te bevelen 
periodiek juridisch te laten toetsen of uw algemene voorwaarden nog wel up to date 
zijn en of zij op de juiste wijze worden gehanteerd.  
 
Meer informatie: de advocaten ondernemingsrecht van Pellicaan Advocaten, 
www.pellicaan.nl. 
 
 
 

Ellen Timmer 
advocaat ondernemingsrecht 

kantoor Rotterdam (Capelle aan den IJssel) 
april 2010 

 
 


