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Schriftelijke
overeenkomst**

Geen schriftelijke
overeenkomst**

Mondelinge / schriftelijke 
overeenkomst

Elektronische
overeenkomst

Hoe verklaar ik mijn algemene voorwaarden van toepassing?

Hoe moet ik mijn algemene voorwaarden ter hand stellen?

Mijn algemene voorwaarden 
van toepassing verklaren.

Terhandstelling algemene 
voorwaarden voorafgaand aan 
sluiten overeenkomst (tenzij dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is).

Terhandstelling 
algemene voorwaarden

Terhandstelling algemene 
voorwaarden voorafgaand aan 

uitvoering dienst (tenzij dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is). Terhandstelling algemene 

voorwaarden voorafgaand 
aan sluiten overeenkomst 

redelijkerwijs mogelijk?

Inzage algemene voorwaarden op 
mijn vestigingsadres, KvK of griffie 
van een gerecht + onverwijlde 
kosteloze toezending van de 
algemene voorwaarden op verzoek. 

Ingestemd met elektronische 
terhandstelling?

Terhandstelling algemene 
voorwaarden voorafgaand 
aan sluiten overeenkomst 

redelijkerwijs mogelijk?

Ben ik dienstverrichter
i.d.z.v. art. 6:230b BW?

neeja

Art. 6:230c BW:
• overlegging algemene voorwaarden; of
• algemene voorwaarden toegankelijk maken op de plaats van de     
  dienstverlening of op de plaats van de sluiting van de overeenkomst; of
• mededeling specifiek webadres (URL) voor algemene voorwaarden; of
• algemene voorwaarden onderdeel van de verstrekte document  
  en m.b.t. de dienst.

Heeft de wederpartij haar
algemene voorwaarden toegepast?

Wijst de wederpartij mijn algemene 
voorwaarden af en verklaart wederpartij eigen 
algemene voorwaarden van toepassing?

Uitdrukkelijk algemene voorwaarden van de 
wederpartij afwijzen en eigen algemene 
voorwaarden van toepassing verklaren.
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Voorafgaand aan sluiten 
overeenkomst mededelen:

Voorafgaand aan sluiten 
overeenkomst mededelen:

neeja
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art. 2:403 lid 1 BW laatstelijk 
op de wederpartij is toegepast.

Wanneer kan de wederpartij geen beroep 
doen op de wettelijke vernietigingsgronden 
art. 6:233 BW en art. 6:234 BW?
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en de wederpartij haar 
jaarrekening laatstelijk 
openbaar heeft gemaakt; of

onder art. 2:360 BW valt

Als zij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst:

een partij is die

meermalen (nagenoeg) dezelfde 
algemene voorwaarden in haar 
overeenkomsten gebruikt.

meer dan 50 medewerkers 
werkzaam heeft; of

volgens het handelsregister meer 
dan 50 medewerkers heeft.
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Inzage algemene voorwaarden op 
elektronisch adres + onverwijlde 
kosteloze (elektronische) 
toezending van de algemene 
voorwaarden op verzoek. 

Terhandstelling algemene voorwaarden, 
door overlegging of toezending

AV

Mogelijkheid geven tot opslaan en afdrukken, alsook 
zorgen voor blijvende toegankelijkheid, bijvoorbeeld:
• opvallende hyperlink; of
• e-mail met PDF; of
• e-mail met uitgeschreven algemene voorwaarden.

Terhandstelling algemene 
voorwaarden

AV

* 

** 

Naar Nederlands BW in geval van in NL gevestigde partijen of een in NL woonachtige wederpartij die consument is.

Onduidelijk is waar een elektronische overeenkomst onder dient te worden begrepen (vgl. art. 6:230e BW).
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