
Hoe verklaar je algemene voorwaarden van toepassing?
Je hebt veel tijd en aandacht aan de inhoud van jouw algemene voorwaarden besteed. En vervolgens verklaar je de algemene voorwaarden niet op 

de juiste wijze van toepassing. Probleem, want nu kan jouw klant deze algemene voorwaarden buiten werking stellen. En dat wil je natuurlijk niet. 

Hoe je jouw algemene voorwaarden van toepassing dient te verklaren, wordt in onderstaand schema gemakkelijk toegelicht.

• Tip: Wanneer jij gebruik 

maakt van algemene 

voorwaarden, ligt de 

bewijslast bij jou. Jij moet 

dus kunnen aantonen dat 

de wederpartij kennis heeft 

kunnen nemen van jouw 

algemene voorwaarden en 

dat deze algemene 

voorwaarden daadwerkelijk 

van toepassing zijn 

verklaard. Zorg dat je alles 

goed vastlegt.

Een klant vraagt een o�erte aan

Stap 2: algemene voorwaarden van toepassing verklaren.

Heeft de klant haar eigen algemene voorwaarden
van toepassing verklaard?

Verwerpt de klant jouw algemene voorwaarden 
uitdrukkelijk?

Verwerp de toepasselijkheid 
van deze voorwaarden 
uitdrukkelijk.

Verklaar jouw eigen 
algemene voorwaarden van 
toepassing in de o�erte, per 
brief of per e-mail.
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Protesteer tegen de verwerping door 
de klant en ga met de klant in gesprek 
over de algemene voorwaarden.

Stel jouw algemene 
voorwaarden ter hand 
(informatieplicht). Doe dit 
voorafgaand aan het sluiten 
van de overeenkomst..

Bij een schriftelijke of mondelinge overeenkomst. Bij een elektronische overeenkomst 
(bijvoorbeeld via een website).

Stel jouw algemene 
voorwaarden ter hand
door ze te overleggen.

Maak kenbaar dat jouw 
voorwaarden ter inzage 
liggen.

Is terhandstelling mogelijk?

Stel jouw algemene 
voorwaarden ter hand 
door ze te overleggen en 
bied daarbij de 
mogelijkheid om ze op te 
slaan, zodat de klant deze 
op een later moment nog 
kan raadplegen.

Stap 1: algemene voorwaarden ter hand stellen (informatieplicht).

Stap 3: de klant geeft akkoord en de overeenkomst wordt gesloten.
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Hoe stel je algemene voorwaarden ter hand?
• als bijlage bij de offerte
• door de tekst in de offerte te zetten
• fysiek overhandigen

Hoe stel je algemene voorwaarden niet  ter hand?
• door ze achter op een factuur te zetten
• door ze alleen te deponeren bij de KvK
• door te verwijzen naar een website waarop ze zouden staan
• door ze alleen van toepassing te verklaren, maar niet ter hand 
  te stellen.

Het overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.
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