
2. TERHANDSTELLING

LET OP: het plaatsen van de 
algemene voorwaarden op de 
achterkant van een factuur is 
dus te laat!

LET OP: voor dienstverleners 
geldt dat zĳ aan de terhand-
stelling voldaan hebben als zĳ 
verwĳzen naar de algemene 
voorwaarden op hun website. 

De algemene voorwaarden moeten ter hand worden gesteld;

Het niet op de juiste wĳze ter hand stellen geeft de wederpartĳ in bepaalde 
gevallen de mogelĳkheid om de algemene voorwaarden te vernietigen.

Wĳzen van terhandstelling:

Wanneer toesturen of overhandigen ‘redelĳkerwĳs niet mogelĳk is’:

bĳ jou op kantoor of bĳ de Kamer 
van Koophandel (let op: dit is 
vrĳwel nooit voldoende)
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STAPPENPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN
1. TOEPASSELĲKHEID 4. DE INHOUD

De algemene voorwaarden moeten 
onderdeel zĳn van een te sluiten 
overeenkomst tussen partĳen.

Deze algemene voorwaarden moeten 
van toepassing worden verklaard;

Bĳvoorbeeld door de volgende 
tekst: ‘Op deze overeenkomst 
zĳn onze algemene voorwaarden 
van toepassing.’

Wanneer er aan voorgaande 
stappen is voldaan, moet er 
eveneens gekeken worden naar 
de inhoud van de algemene 
voorwaarden. Deze mogen niet 
onredelĳk bezwarend of in strĳd 
met de redelĳkheid en billĳkheid 
zĳn. Of dit het geval is, hangt af 
van de omstandigheden.

Alleen als aan alle stappen op de 
juiste wĳze is voldaan, zĳn de 
algemene voorwaarden van 
toepassing op de gesloten over-
eenkomst. 

Meer weten over algemene voorwaarden? Ga naar dommerholt.nl/algemene-voorwaarden-opstellen
Aan dit stappenplan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor juridisch advies verwĳzen we je door naar onze specialisten.  

3. ACCEPTATIE

De van toepassing verklaarde algemene voorwaarden moeten door de 
andere partĳ worden geaccepteerd;

De acceptatie is vormvrĳ; dit kan uitdrukkelĳk maar ook stilzwĳgend

Een handtekening onder de 
verklaring waarmee de ontvangst 
van de algemene voorwaarden 
wordt bevestigd en akkoord wordt 
gegaan met de inhoud ervan.

Als de andere partĳ niet protesteert 
tegen de toepasselĳkheid van de 
algemene voorwaarden, dan is de 
toepasselĳkheid stilzwĳgend 
aanvaard.

StilzwĳgendUitdrukkelĳk

LET OP: Wĳ adviseren altĳd om voor ‘uitdrukkelĳk’ te kiezen, want 
dat voorkomt onnodige discussie achteraf. 






