Algemene voorwaarden VSB
Webinar 9 juli 2020

Welkom aan alle deelnemers en het aantal deelnemers van +20 toont duidelijk aan dat
algemene voorwaarden als belangrijk worden gezien.
Gezien het aantal deelnemers moeten we enkele huishoudelijk regels afspreken:
‐ Bij aanvang wordt iedere deelnemer “gemute” zodat we geen hinder ondervinden
van bijgeluiden
‐ Na afloop kunnen natuurlijk vragen worden gesteld, waarbij de betreffende persoon
zelf moet “un‐muten”
‐ De presentatie en beknopte toelichting zal op de VSB website worden gepubliceerd
‐ Specifieke bedrijfsvragen kunnen niet worden behandeld in deze webinar maar na
afloop kunnen we hierover individueel contact hebben
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Onderwerpen
 Waarom algemene voorwaarden?
 Nieuwe algemene voorwaarden VSB
 Algemene verkoopvoorwaarden VSB
 Algemene verhuurvoorwaarden VSB
 Algemene aannemingsvoorwaarden VSB

 Wat maakt de algemene voorwaarden rechtsgeldig?
 Toepassing van de algemene voorwaarden in de praktijk
 Hoe zeker te stellen dat jouw voorwaarden van toepassing zijn?
 Wat als de wederpartij zijn voorwaarden van toepassing wil hebben?

 Vragen?
VSB Netwerk op hoogte
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Ieder onderwerp wordt beknopt besproken in een sheet. Het doornemen zal ongeveer
45 minuten in beslag nemen zodat er nog 15 minuten overblijft voor het beantwoorden
van eventuele vragen
De algemene voorwaarden zijn digitaal beschikbaar (en te downloaden) op de website
van de VSB
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Waarom algemene voorwaarden?
 Om te voorkomen dat je niet bij iedere overeenkomst opnieuw alle voorwaarden moet
afspreken, doorrekenen en afwegen, kun je algemene voorwaarden opstellen en toepassen.
 Het opstellen en onderhouden van deze algemene voorwaarden kost natuurlijk geld (advocaat‐
en deponeringskosten) en niet te vergeten tijd, en omdat binnen een branche vaak nagenoeg
gelijke omstandigheden van toepassing zijn, zie je vaak dat bedrijven algemene voorwaarden van
een branche gebruiken.
 Als VSB hebben we al jaren algemene voorwaarden die door onze leden worden gebruikt. Op
basis van recente wettelijke wijzigingen ‐ en op verzoek van onze leden ‐ hebben we de
algemene voorwaarden onder de loep genomen en aangepast. De nieuwe voorwaarden zijn op 2
juni 2020 gedeponeerd bij de rechtbank Midden‐Nederland onder nummer 93/2020
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Bij iedere overeenkomst wordt uitgegaan van een aantal algemene voorwaarden die ook
als basis dienen voor de prijsbepaling. Indien voorwaarden afwijken zullen deze naar alle
waarschijnlijkheid een invloed hebben op de kostprijs.
Wanneer je volledig eigen algemene voorwaarden hebt, kun je deze specifiek
afstemmen op jouw opstandigheden. Het opstellen van algemene voorwaarden kost
echter geld omdat er vaak een advocaat bij betrokken moet worden om de risico’s
correct af te dekken. Daarnaast moeten de voorwaarden onderhouden worden en ook
nog eens gedeponeerd worden bij de rechtbank. Eigen bedrijfs algemene voorwaarden
zijn dus erg kostbaar.
Omdat bedrijven actief in een gelijke branche vaak worstelen met dezelfde risico’s zie je
vaak dat het opstellen van en de kosten voor goede algemene voorwaarden ter hand
worden genomen door de branche organisatie, zo ook bij de VSB.
Op basis van de laatste wetswijzigingen, en op verzoek van de leden heeft de VSB
nieuwe algemene voorwaarden opgesteld. Deze zijn gedeponeerd (2 juni) bij de
rechtbank Midden‐Nederland, dit onder nummer 93/2020
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Nieuwe algemene voorwaarden dekken alle activiteiten af van
de VSB leden
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VSB vertegenwoordigt een groot aantal uiteenlopende bedrijven. De activiteiten van
onze leden zijn divers en hebben elk hun eigen specifieke kenmerken.
• Verkoop
• Verhuur
• Aanneming
Alle activiteiten worden afgedekt in de algemene voorwaarden VSB, maar bij de leden
was er ook behoefte aan uitgesplitste voorwaarden. Hiermee wordt voorkomen dat een
groot deel van de voorwaarden wellicht niet van toepassing zal zijn. Tevens brengt deze
verdeling de omvang terug zodat het in kleine letters past op één A4tje en daarmee ook
op de achterkant van briefpapier.
Er zijn dus ook aparte algemene voorwaarden VSB voor:
• Verkoop
• Verhuur
• Aanneming
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Algemene voorwaarden bij iedere opdracht
• Definities
• Toepasselijkheid
• Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

•
•
•
•

Aansprakelijkheidsbeperkingen
Overmacht
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Bewijs
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• Definities: link naar Incoterms voor algemene lever condities
• Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen
• De voorwaarden mogen uitsluitend gebruikt worden door VSB leden
• Prijzen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en werkuren
• Alleen aansprakelijk tot nakoming van de overeenkomst. Gevolgschade of indirecte
schade worden uitgesloten
• Wanneer overmacht van toepassing is, heeft opdrachtgever geen recht op schade
vergoeding
• Nederlands recht is van toepassing
• De administratieve gegevens van de opdrachtnemer zijn beslissend, behoudens
tegenbewijs van de opdrachtgever
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… met specifieke Verkoop voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•

Prijzen
Levering en risico
Aantallen en reclame
Retourzending
Betaling en kredietbeperking
Garantie
Eigendomsvoorbehoud
Technische service, adviezen en ontwerpen
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• Prijzen zijn vrijblijvende dagprijzen die kunnen worden aangepast op basis van
opgelegde van overheidswege heffingen en belastingen
• Levering geschiedt af fabriek EXW vlg Incoterms, op dat moment gaat ook het risico
over, dus ook transportschade
• Opdrachtgever moet direct na ontvangst aantallen tellen en reclameren wanneer de
aantallen afwijken. Wanneer dit later wordt vastgesteld is dit niet meer bindend.
Kwaliteit‐reclamaties moeten binnen 7 dagen worden ingediend.
• Retourzendingen alleen na schriftelijk akkoord opdrachtnemer
• Bij niet volledig tijdige betaling is de opdrachtgever direct in gebreke zonder dat
daarvoor nadere ingebrekestelling is vereist
• Garantie is alleen van toepassing op niet waarneembare gebreken bij levering
• Eigendom gaat pas over wanneer opdrachtgever al haar verplichtingen is nagekomen
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… met specifieke Verhuurvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retourzending
Betaling en kredietbeperking
Garantie
Huurprijzen en huurperiode
Aflevering en risico
Aantallen en reclames
Verplichtingen huurder
Betaling
Vermenging verboden
Reclame materiaal
VSB Netwerk op hoogte
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• Retourgoederen mogen alleen na schriftelijke goedkeur door verhuurder worden
terug gezonden
• Bij wanbetaling door de huurder kan verhuurder de overeenkomst ontbinden en
heeft de huurder geen aanspraak op schadevergoeding. De verhuurder kan wel
volledige schadeloosstelling eisen voor ontbinden van de overeenkomst
• Verhuurprijzen zijn gebaseerd op ondeelbare delen (maand, week, dag, dagdeel, uur).
Bij minder gebruik blijft huurprijs gelijk, bij meer gebruik wordt naar rato verhoogd
• Wanneer de goederen door overmacht van verhuurder niet geleverd kunnen worden,
zal de verhuurder de goederen op rekening en risico van de huurder opslaan
• Eventuele verschillen in aantallen moeten direct na levering gemeld worden, anders
worden de aantallen op de pakbon te zijn geleverd
• Goederen moeten door de huurder worden gebruikt waarvoor ze zijn bestemd
• Huurder is verantwoordelijk voor gehuurde vanaf het moment van ontvangst tot
terug levering op depot verhuurder
• De verhuurder is verantwoordelijk dat tijdens de verhuur goederen niet worden
vermengd met soortgelijke producten van derden
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… en specifieke Aannemingsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prijzen
Betaling en kredietbeperking
Eigendomsvoorbehoud
Aanneemsom en tarieven
Verplichtingen aannemer
Verplichtingen opdrachtgever
Oplevering en risico
Garantie
Technische service, adviezen en ontwerpen

VSB Netwerk op hoogte

8

• De prijs dekt alleen de in de overeenkomst aangeduide prestaties, waarbij evidente
rekenfouten kunnen worden hersteld
• De opdrachtgever mag zijn eventuele vordering op de aannemer nooit verrekenen
• Indien de aannemer geen beroep kan doen op eigendomsvoorbehoud door
vermenging, is opdrachtgever verplicht de goederen te verpanden aan de aannemer
• Wanneer werkzaamheden tegen een vaste aanneemsom zijn aangenomen waarbij de
uit te voeren werkzaamheden afwijken van hetgeen door opdrachtgever is verstrekt,
heeft de aannemer het recht de voortvloeiende meerkosten verhoogd met een
redelijke marge, in rekening te brengen bij de opdrachtgever
• De aannemer is gehouden aan alle overheidsvoorschriften, met name
veiligheidsvoorschriften
• Wanneer opdrachtgever één of meerdere van zijn verplichtingen niet nakomt, kan de
aannemer de overeenkomst ontbinden en zijn schade verhalen bij de opdrachtgever
• Wanneer bij oplevering de opdrachtgever geen opmerkingen over de uitvoer heeft
dan is het risico vanaf dat moment geheel voor de opdrachtgever
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Wat maakt de algemene voorwaarden rechtsgeldig?
 De basisregel is dat de algemene voorwaarden openlijk beschikbaar moeten zijn. Een potentiele
koper moet altijd de gelegenheid hebben de voorwaarden te bestuderen, dit nog voordat er
sprake is van een overeenkomst. Het openlijk beschikbaar zijn, kan door fysieke overhandiging of
indien de overeenkomst geheel tot stand komt via internet kan dit ook per email (onder
voorwaarden dat wederpartij de voorwaarden kan opslaan dan wel uitprinten)
 Daarnaast moet de klant de algemene voorwaarden ook aanvaarden. Dit gaat in principe
automatisch met het akkoord geven van de opdracht. Bij grotere transacties wordt aangeraden
de klant ook te laten tekenen voor de algemene voorwaarden, zodat altijd aantoonbaar is dat
deze zijn gezien en geaccepteerd
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Openlijk beschikbaar houdt in dat het zeker gesteld moet zijn dat de klant de algemene
voorwaarden heeft kunnen bestuderen en de mogelijkheid heeft gehad hierop te
reageren. Dus voor het afsluiten van het contract moet de klant de voorwaarden in bezit
hebben en de tijd hebben gekregen deze door te nemen.
Bewijzen dat de klant de voorwaarden vooraf ter hand heeft kan door:
‐ Algemene Voorwaarden meesturen met iedere offerte.
‐ Bij een digitale offerte door de Algemene Voorwaarden als bijlage mee te sturen, en
dit ook te vermelden in de e‐mail. De klant moet de voorwaarden kunnen
downloaden en/of printen
Wanneer de klant de offerte of opdrachtbevestiging voor akkoord tekent, en daarin
duidelijk de verwijzing is opgenomen naar de Algemene Voorwaarden (en deze hem
vooraf al ter hand zijn gesteld) dan heeft hij daarmee ook de toepassing van de
Algemene Voorwaarden aanvaard.
Bij grote transacties is het aan te raden dat de klant ook tekent voor acceptatie van de
Algemene Voorwaarden, zodat het altijd aantoonbaar is.
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Hoe zeker te stellen dat jouw algemene voorwaarden van
toepassing zijn?
Om er voor te zorgen dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn, moet hierop gelet worden:
• Bij iedere offerte dient een verwijzing naar de algemene voorwaarden te worden opgenomen, doe dit ook
wanneer het alleen een prijsopgave betreft. De prijzen zijn namelijk gebaseerd op de algemene
voorwaarden.
• Stuur bij iedere offerte ook de algemene voorwaarden mee, of zorg ervoor dat ze op de achterkant van het
briefpapier zijn gedrukt. De uitgesplitste voorwaarden (verhuur, verkoop en aannemingsvoorwaarden)
maken dit mogelijk.
• Wanneer de koper niet de volledige voorwaarden wil accepteren, maak betreffende afwijkende
voorwaarde onderdeel van de overeenkomst waardoor de rest van de algemene voorwaarden van kracht
blijft.
• Vermeld in de definitieve opdrachtbevestiging wederom de van toepassing zijnde algemene voorwaarden
en vermeld daarbij dat deze ter hand zijn gesteld bij de eerdere aanbieding
• Wanneer een opdracht geheel digitaal verloopt, voeg dan de algemene voorwaarden als bijlage bij dan wel
voeg ze in link toe zodat de wederpartij deze kan downloaden en/of printen
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Om zeker te stellen dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn, moet je zorg
dragen voor de volgende zaken:
‐ Maak een verwijzing naar de algemene voorwaarden onderdeel van je offerte
template, en stuur bij iedere offerte ook de algemene voorwaarden mee. Vaak
worden offertes tegenwoordig digitaal verstuurd en is het dus makkelijk hierbij als
bijlage ook de algemene voorwaarden mee te sturen. Je kunt ook een link opnemen
in de digitale aanbieding naar waar de Algemene Voorwaarden kunnen worden
gedownload dan wel geprint.
‐ Bij een prijsopgave ook altijd verwijzen naar de algemene voorwaarden, en deze ook
bijsluiten. De voorwaarden zijn basis voor de prijstelling.
‐ Wanneer een offerte op papier verstuurd wordt, kan je de algemene voorwaarden
bijsluiten, maar je kunt deze ook drukken op de achterkant van je briefpapier. Door
de splitsing van de voorwaarden kun je deze nu inpassen in één A4‐tje
‐ Wanneer de klant niet alle Algemene Voorwaarden wil accepteren, maak de
afwijkende voorwaarde dan onderdeel van de offerte/opdracht. Zo blijft de rest van
de Algemene Voorwaarden wel van kracht
‐ In de definitieve opdrachtbevestiging moet je wederom verwijzen naar de toepasbare
Algemene Voorwaarden en het feit dat deze tijdens de aanbieding/offerte ter hand
zijn gesteld. Dit kun simpel garanderen met een template.
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Wat als de wederpartij zijn voorwaarden van toepassing wil
hebben?
In transacties met grotere bedrijven komt het vaak voor dat de klant haar inkoopvoorwaarden van toepassing
wil maken, welke vaak niet overeenstemmen met de gehanteerde algemene voorwaarden.
Hoe kun je hiermee omgaan:
• Bestudeer de inkoopvoorwaarden van de klant goed en bepaal met welke voorwaarden je niet kunt leven,
en wat de prijsaanpassing moet zijn om deze alsnog te accepteren
• Geef de klant de optie jouw algemene voorwaarden te accepteren dan wel te kiezen voor een andere prijs,
waarin het extra risico wordt vertaald in de andere prijs
Maar je kunt ook een andere strategie voeren:
• Breng de inkoopvoorwaarden waarmee je niet kunt leven naar de inhoudelijke opdrachtbeschrijving. Ze
worden daarmee specifieke voorwaarden voor deze enkele overeenkomst. Specifieke voorwaarden
overstijgen altijd de algemene voorwaarden
• Zorg ervoor dat in de opdrachtbevestiging ook alle specifieke voorwaarden volledig zijn opgenomen
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Grotere bedrijven proberen altijd hun eigen inkoop voorwaarden van toepassing te
maken omdat dit van hogerhand bepaald is. Hiertegen vechten heeft meestal geen zin
omdat concurrentie dat vaak ook niet doet.
In deze gevallen is het belangrijk de inkoopvoorwaarden goed door te nemen en te
bepalen met welke voorwaarden je niet kunt leven, en waar je je prijs moet bijstellen
om toch aan de voorwaarden te kunnen voldoen.
Vaak is het tactisch beter deze voorwaarden te herschrijven naar je eigen voorwaarden
en deze specifiek te noemen in de offerte (en later ook opdracht), daarmee overstijgen
ze de Algemene Voorwaarden. Dit maakt vaak ook inzichtelijk waar de verschillen liggen
met de concurrentie, anders dan prijs alleen.
Wanneer de klant deze afwijkende voorwaarden niet wil accepteren, dan zegt dat iets
over het risico en is de keuze aan jou of je dit accepteert of niet.
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 Vragen?
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Dan is het nu tijd voor vragen. Wanneer je een vraag hebt dan eerst “un‐muten” zodat
we je kunnen horen.
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Dankjewel voor het deelnemen aan deze webinar
Deze presentatie en toelichting zullen op onze website worden
geplaatst zodat je die nog altijd kunt naslaan

Dankjewel en hopelijk helpt deze Webinar je bij het goed toepassen van de algemene
voorwaarden, en daardoor het risico in opdrachten beheersbaar houdt.
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