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“Als ik zaken doe met een leverancier, 

lees ik nooit de kleine lettertjes. Laatst  

viel mij op dat er allerlei dingen in staan 

waar ik het eigenlijk niet mee eens ben. 

Ben ik er altijd aan gebonden?”

#Regelgeving In de wet wordt gesproken 

over algemene voorwaarden. Het gaat 

om zaken als hoge boeterentes, incasso-

kosten, eigendomsvoorbehoud en andere 

leveranciersrechten. Ook gaat het vaak over 

de uitsluiting of beperking van aansprake-

lijkheid. Dit soort dingen vastleggen is in 

beginsel niet verboden of ongeldig.

#Voorwaarde Er is echter niet altijd 

sprake van het van toepassing zijn van de 

algemene voorwaarden. Er moet namelijk 

wel afgesproken zijn dat deze gelden. 

Hiervoor kan worden volstaan met een 

specifieke verwijzing ernaar. De voor-

waarden hoeven dus niet daadwerkelijk 

altijd in een offerte te staan - maar dat 

helpt uiteraard wel. Een verwijzing ernaar 

of het ‘toepasselijk verklaren ervan’ bij de 

facturátie, is in beginsel niet geldig.

#Bestendiggebruik Als u al langer zaken 

doet met een afnemer en in het verleden 

bijvoorbeeld de algemene voorwaarden 

steeds bij de facturen ontving, kan het 

zijn dat u wel aan ze gebonden bent. Dit 

valt onder de noemer bestendig gebruik.

#Bescherming Kleine ondernemers 

worden tot op zekere hoogte beschermd. 

Dit betreft bedrijven met minder dan 50 

werknemers en die geen (volledige) 

jaarrekening hebben gepubliceerd. Als 

zo’n kleine ondernemer geen redelijke 

mogelijkheid heeft gehad kennis te 

kunnen nemen van de inhoud van de 

kleine lettertjes, kan hij in principe onder 

iedere voorwaarde uit komen.

#Protest Het is raadzaam de algemene 

voorwaarden altijd door te lezen. Bent u 

het ergens niet mee eens, stuur dan een 

mail waarin u aangeeft alleen akkoord te 

gaan als ze niet gelden. U zult niet de 

eerste zijn die dan toch gewoon zaken 

kan doen.

Deze bijdrage kwam tot stand in samen-

werking met advocaat Alex Dolphijn van 

Ludwig & Van Dam in Rotterdam. Heeft  

u ook een vraag? Stel deze dan via 

redactie@EntreeMagazine.nl.

#KLEINELETTERTJES

Gespot

BOUILLABAISE BEACH
Het is maart en dat betekent dat veel 

strandhoreca zijn deuren weer opent. Maar ook 

een mooi moment voor Jasper Udink Ten Cate 

van Creative Chef om zijn Bouillabaise Beach, 

een Franse vissoep, weer op de kaart te zetten. 

CreativeChef.nl

OPENINGEN/RESTYLINGEN MAART/APRIL
• OPENING: SNCKBR in Eindhoven.

• RESTYLING: Mr. Sammie (voormalig Lounge44) in Roermond.

• OPENING: ’t Taphuys in Arnhem.

• OPENING: Hotel Nimma in Nijmegen (zie ook bladzijde 118).

• OPENING: Amehoela in Rotterdam.

• OPENING: Bar Dumas in Amsterdam.

• OPENING: Air Republic in Cadzand.

• OPENING: CoffeeLab in Den Bosch.

• OPENING: Hyatt Regency Amsterdam.

• OPENING: Loetje in Rotterdam.

• OPENING: Foodbar Bluff in Enschede.

• VERHUIZING: Koffiebar 30ml in Utrecht.

• OPENING: Foodbar Bluff in Enschede.

• OPENING: Sabrosa Kitchen & Bar in Soest.

• OPENING: Tines Taste in Rotterdam.

• OPENING: club Mad Fox in Amsterdam.

• OPENING: Popocatepetl in R’dam én Haarlem.

• OPENING: Escobar in Amsterdam.

Heeft u een (her)opening of restyling op de planning staan?  

Tip de redactie dan via redactie@EntreeMagazine.nl.


