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1 Inleiding

Algemene voorwaarden worden op grote schaal in het rechtsverkeer
gebruikt, zowel in overeenkomsten van ondernemers met consumenten als
in overeenkomsten tussen ondernemers onderling. In de jaren tachtig heeft
Gras rechtssociologisch onderzoek gedaan naar de omvang van het gebruik
van standaardcontracten in de praktijk.1 Hij kwam destijds tot de conclusie
dat in het Nederlandse bedrijfsleven als geheel en in de afzonderlijke
bedrijfstakken het percentage ondernemers dat algemene voorwaarden
hanteert overal groter is dan 50%, en meestal zelfs groter dan 80%. In de
Verenigde Staten is het gebruik van algemene voorwaarden in de praktijk
zelfs op 99% geschat.2

Aan het gebruik van algemene voorwaarden zijn belangrijke voordelen ver-
bonden.3 Denk bijvoorbeeld aan de enorme besparing van tijd en kosten
voor beide partijen, omdat niet voor elke transactie afzonderlijk de voor-
waarden moeten worden besproken en vastgesteld. Daarnaast kan rekening
worden gehouden met allerlei omstandigheden die in de toekomst tot moei-
lijkheden aanleiding zouden kunnen geven. Voor mogelijk hieruit voort-
vloeiende onenigheden wordt bij voorbaat een oplossing gegeven. Dit voor-
komt niet alleen een vertroebeling van de onderlinge verhoudingen tussen
de contractspartijen, maar is ook gunstig vanuit het perspectief van de
rechtszekerheid.
Tegenover deze voordelen staan ernstige nadelen.4 Standaardcontracten
worden vaak door de ondernemer, of door een groep van ondernemers, een-
zijdig opgesteld en bevatten dikwijls bedingen die voor de wederpartij nade-
lig zijn. Indien op het briefpapier van de ondernemer met ‘kleine lettertjes’
wordt verwezen naar algemene voorwaarden die slechts op één plaats in het
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* Mr. R.R.R. Hardy bereidt een proefschrift voor op het terrein van het Europees privaatrecht.
1 F. Gras, De sociale werkelijkheid van het standaardcontract, Amsterdam: 1984.
2 W. Slawson, ‘Standard form contracts and democratic control of law making power’, Harvard

Law Review, 1971, p. 529.
3 Vergelijk Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht,

Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten, 12e druk bewerkt door A. Hartkamp,
Deventer: 2005, nr. 343.

4 C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 343.
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land ter inzage liggen, wordt het daarnaast voor de meeste wederpartijen
praktisch onmogelijk gemaakt om van de algemene voorwaarden kennis te
nemen. Zelfs indien de wederpartij van tevoren kennis neemt van de voor-
waarden, heeft het veelal geen zin om zich tot een andere ondernemer te
wenden, omdat alle ondernemers van dezelfde branche soortgelijke alge-
mene voorwaarden hanteren.
Tegen deze achtergrond verbaast het niet dat reeds sedert enkele decennia
gezocht wordt naar middelen om de wederpartij te beschermen tegen de
gevolgen van onereuze (bedingen in) algemene voorwaarden.
In deze bijdrage zal ik nagaan of en in hoeverre differentiatie plaatsvindt
met betrekking tot de regulering van algemene voorwaarden in het
Europees Gemeenschapsrecht, het Nederlandse recht, het Duitse recht, het
Engelse recht en het Franse recht. Opgemerkt zij dat bij de regulering van
algemene voorwaarden op verschillende manieren rekening kan worden
gehouden met de hoedanigheid van contractspartijen, of nauwkeuriger
geformuleerd, met de omstandigheid of sprake is van een consumenten-
overeenkomst of een handelscontract. In de eerste plaats zou bij de begrips-
omschrijving van algemene voorwaarden een ruimere definitie in geval van
consumentenovereenkomsten kunnen worden gehanteerd. Dit impliceert
dat consumenten eerder een beroep op bijvoorbeeld een nationale algeme-
ne voorwaardenregeling zouden kunnen doen. Daarnaast zou een snellere
gebondenheid aan algemene voorwaarden kunnen worden aangenomen in
geval van transacties waarbij enkel ondernemers betrokken zijn. In de derde
plaats kan ook bij de mogelijkheid om standaardcontracten te vernietigin-
gen rekening worden gehouden met de omstandigheid of sprake is van een
consumentenovereenkomst of een handelscontract. Hierna onderzoek ik elk
van deze drie subonderdelen voor de genoemde rechtsstelsels, waarna ik de
uitkomsten met elkaar vergelijk.
Het hier te bespreken onderwerp is belangrijk, aangezien geregeld in de lite-
ratuur wordt bepleit dat commerciële contractspartijen behoefte zouden
hebben aan een eigen handelscontractenrecht.5 Bij die discussie is op dit
moment echter onvoldoende duidelijk in hoeverre in het huidige recht daad-
werkelijk een onderscheid wordt gemaakt tussen commerciële overeen-
komsten en consumentenovereenkomsten. Deze bijdrage zou hieromtrent
meer duidelijkheid kunnen verschaffen.
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5 Zie bijvoorbeeld J. Smits, ‘Eenheid en verscheidenheid in het contractenrecht’, R&R 1998, p. 10
e.v.
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2 Algemene voorwaarden in het Europees
Gemeenschapsrecht

A Begripsomschrijving van algemene voorwaarden

Op 5 april 1993 is de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereen-
komsten aangenomen.6 Kern van de Richtlijn is dat oneerlijke (of misschien
beter: onredelijke) bedingen in consumentenovereenkomsten niet bindend
zijn.7 De Richtlijn heeft een zogenoemd minimumkarakter: artikel 8 van de
Richtlijn staat lidstaten toe om verder te gaan met het treffen van bescher-
mende maatregelen.
Artikel 3 lid 1 beperkt de werkingssfeer van de Richtlijn tot ‘beding[en] in
een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onderhandeld’. Artikel 3 lid
2 geeft hieraan een nadere invulling:

‘Een beding wordt steeds geacht niet het voorwerp van afzonderlijke
onderhandeling te zijn geweest wanneer het, met name in het kader van
een toetredingsovereenkomst, van tevoren is opgesteld en de consu-
ment dientengevolge geen invloed op de inhoud ervan heeft kunnen
hebben.’

Uit het voorgaande volgt onder andere dat de Richtlijn enkel consumenten8

beschermt. Handelstransacties vallen daarmee, anders dan bijvoorbeeld in
de Nederlandse algemene voorwaardenregeling, buiten de werkingssfeer
van de Richtlijn. Hierdoor wordt in het Europees Gemeenschapsrecht, voor
wat betreft de inhoudscontrole van overeenkomsten, dus rechtstreeks een
onderscheid gecreëerd tussen consumentenovereenkomsten enerzijds en
handelsovereenkomsten anderzijds. Overigens zij opgemerkt dat stikt geno-
men de Richtlijn op meer ziet dan enkel algemene voorwaarden.9 Uit artikel
3 volgt onder andere dat een beding in een consumentenovereenkomst dat
kenbaar voor eenmalig gebruik is opgesteld ook onder het toepassingsge-
bied van de Richtlijn valt.
Vermelding verdient hier nog dat artikel 4 lid 2 van de Richtlijn bepaalt dat
de beoordeling van het oneerlijke karakter van bedingen geen betrekking
heeft op kernbedingen, voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn
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6 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consu-
mentenovereenkomsten, PbEG L 95/29 van 21 april 1993.

7 R. Jongeneel & B. Wessels, ‘Onredelijke bedingen in consumentenovereenkomsten’, NJB 1993,
p. 897.

8 Zie voor dit begrip bijvoorbeeld R. Hardy, ‘De begrippen consument en ondernemer in het
Europees contractenrecht’, TvPr, 2005, p. 863 e.v.

9 Vergelijk C. Brunner & E. Hondius (red.), Verbintenissenrecht (losbladig), Deventer, 1990-
heden, commentaar bij Boek 6, titel 5, afdeling 3, aantekening 10.
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geformuleerd. De Richtlijn doelt in dit verband uiteraard op kernbedingen in
consumentenovereenkomsten.

B Vernietigingsgronden

De Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten kent
mijns inziens geen regeling omtrent gebondenheid aan algemene voor-
waarden in de strikte betekenis van het woord.10 Artikel 6 lid 1 van de
Richtlijn, dat bepaalt dat oneerlijke bedingen de consument niet binden, is
naar mijn mening in het licht van onder andere de Nederlandse algemene
voorwaardenregeling, het best te vergelijken met een vernietigingsgrond. Ik
zal artikel 6 lid 1 van de Richtlijn in deze bijdrage dan ook niet als een apart
onderdeel behandelen. Overigens behouden lidstaten in mijn visie ten aan-
zien van het leerstuk van de gebondenheid aan algemene voorwaarden een
zekere mate van vrijheid; dat is overigens mede te verklaren tegen de
achtergrond van het minimumkarakter van de Richtlijn.11

De toelaatbaarheid van een beding dient te worden beoordeeld aan de hand
van het criterium in artikel 3 lid 1 van de Richtlijn:

‘Een beding in een overeenkomst (…) wordt als oneerlijk beschouwd
indien het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de
overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen
ten nadele van de consument aanzienlijk verstoord.’

Het Hof van Justitie heeft zich in een prejudiciële beslissing in 2000 tot op
zekere hoogte uitgelaten over dit criterium.12 Het hof besliste destijds dat
een forumkeuzebeding, dat is opgenomen in een overeenkomst tussen een
consument en een verkoper zonder dat daarover afzonderlijk is onderhan-
deld en waarbij de rechter van de plaats van vestiging van de verkoper bij
uitsluiting bevoegd wordt verklaard, moet worden aangemerkt als oneerlijk
in de zin van artikel 3 van de Richtlijn, aangezien het in strijd met de goede
trouw het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten
en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk
verstoort.
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10 Zie ook R. Jongeneel & B. Wessels, o.c., p. 897.
11 Uit zaak C-350/03, Schulte v. Deutsche Bausparkasse Badenia AG, [2005] Jurispr. I-9215, zou

echter kunnen volgen dat die vrijheid niet overschat dient te worden. Genoemd arrest had
overigens betrekking op de Richtlijn colportage. Zie verder ook zaak C-237/02, Freiburger
Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG, [2004], I-3403 en T. van Wechem,
Toepasselijkheid algemene voorwaarden (diss. Leiden), 2007, nr. 143.

12 Gevoegde zaken C-240/98 t/m C-244/98, Océano Grupo Editorial SA/R. Murciano Quinter en
Solvat Editores SA/J.M. Sánchez Alcón Prades e.a., [2000] Jurispr. I-4941.
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De open norm van artikel 3 lid 1 wordt in de Richtlijn overigens nader inge-
vuld met een lijst van ‘verdachte’ clausules.13 Artikel 3 lid 3 bepaalt daartoe
dat de bijlage bij de Richtlijn ‘een indicatieve en niet uitputtende lijst van
bedingen [bevat] die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt’. Het Hof van
Justitie heeft zich over de betekenis van die lijst uitgesproken in een
inbreukprocedure tegen Zweden (laatstgenoemde had de lijst niet in de wet-
geving ter implementatie van de Richtlijn opgenomen, maar in de bijbeho-
rende memorie van toelichting):

‘De bijlage bedoeld in artikel 3, lid 3, van de richtlijn, waarvan de omzet-
ting hier in geding is, bevat volgens de bewoordingen van die bepaling
zelf, een indicatieve en niet-uitputtende lijst van bedingen die als oneer-
lijk kunnen worden aangemerkt. Het staat vast dat een erin voorkomend
beding niet noodzakelijkerwijs als oneerlijk hoeft te worden aange-
merkt en dat omgekeerd een beding dat er niet in voorkomt nochtans
oneerlijk kan worden bevonden. Nu de lijst in de bijlage bij de richtlijn
geen beperking aanbrengt in de vrijheid van de nationale autoriteiten
bij de beoordeling of een beding oneerlijk is, wordt daarmee niet beoogd
de consumenten verdergaande rechten toe te kennen dan uit de artike-
len 3 tot en met 7 van de richtlijn voortvloeien. Zij brengt geen enkele
wijziging in het door de richtlijn nagestreefde resultaat, dat als zodanig
van de lidstaten wordt verlangd. (…) Aangezien de lijst in de bijlage bij de
richtlijn een indicatieve en illustratieve waarde heeft, dient zij als infor-
matiebron zowel voor de nationale autoriteiten die belast zijn met de
toepassing van de omzettingsmaatregelen als voor de particulieren die
belang hebben bij die maatregelen.’14

Ingevolge artikel 6 dienen de adressanten van de Richtlijn (de lidstaten) te
bepalen dat een of meer oneerlijke bedingen tussen een verkoper en een
consument onder de in het nationale recht geldende voorwaarden de consu-
ment niet binden en dat de overeenkomst voor de partijen bindend blijft
indien de overeenkomst zonder de oneerlijke bedingen kan voortbestaan.
De in artikel 6 gehanteerde formulering roept de vraag op of en in hoeverre
het in sommige lidstaten gehanteerde stelsel van vernietigbaarheid, speci-
fiek ten aanzien van consumententransacties, hiermee in overeenstem-
ming is. Er kunnen immers verschillen in rechte optreden, bijvoorbeeld
indien het beroep op vernietigbaarheid door verjaring niet meer kan wor-
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13 Vergelijk C. Brunner & E. Hondius (red)., o.c., commentaar bij Boek 6, titel 5, afdeling 3, aante-
kening 10.

14 Zaak C-478/99, Commissie v. Koninkrijk Zweden, [2002] Jurispr. I-4147. Zie ook zaak C-372/99,
Commissie v. Italië, [2002] Jurispr. I-819.
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den ingeroepen.15 Het door het Hof van Justitie gewezen Océano-arrest geeft
ten dele antwoord op de zojuist geformuleerde vraag.16

De casus die aanleiding gaf tot het Océano-arrest betrof de verkoop op afbe-
taling door verschillende consumenten in Spanje van encyclopedieën. In de
algemene voorwaarden was de rechter te Barcelona bevoegd verklaard, ook
al waren de kopers elders woonachtig. Aangezien laatstgenoemden de ver-
schuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldata niet voldeden,
wendden de verkopers zich in het kader van een verkorte procedure voor
geschillen betreffende kleine geldsommen, waarin zij betaling van de ver-
schuldigde bedragen vorderden, tot de Spaanse rechter. Die vorderingen
werden uiteindelijk niet aan de verweerders in de hoofdgedingen betekend,
omdat de verwijzende rechter betwijfelde of hij bevoegd was om van de
geschillen kennis te nemen. Hij wees er namelijk op, dat soortgelijke
bevoegdheidsbedingen in het verleden meermaals door het Spaanse
Tribunal Supremo als oneerlijk waren beoordeeld. De rechter te Barcelona
vroeg zich echter af of hij de forumkeuzebedingen ambtshalve nietig mocht
verklaren – en zichzelf dus voor het overige onbevoegd. Hij stelde hierop een
prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie. Het hof oordeelde, zoals hiervoor
al kort aan de orde kwam, dat de forumkeuzebedingen oneerlijk waren.
Belangrijker nog is dat het Hof van Justitie deze gelegenheid aangreep om
een algemene uitspraak te doen over ambtshalve toetsing van oneerlijke
bedingen door de rechter:

‘Wat de vraag betreft, of een rechter aan wie een geschil in verband met
een tussen een verkoper en consument gesloten overeenkomst is voor-
gelegd, ambtshalve mag toetsen, of een beding in die overeenkomst
oneerlijk is, zij eraan herinnerd, dat (…) [d]e doelstelling van artikel 6 van
de richtlijn, volgens hetwelk de lidstaten moeten bepalen dat oneerlijke
bedingen de consument niet binden, (…) mogelijk niet [kan] worden
bereikt, wanneer de consument het oneerlijke karakter van dergelijke
bedingen zelf aan de orde zou moeten stellen. (…) In geschillen betreffen-
de kleine geldvorderingen kunnen de advocatenhonoraria hoger zijn
dan het gevorderde bedrag, hetgeen de consument ervan kan afhouden
zich te verweren tegen de toepassing van een oneerlijk beding. (…)
Bijgevolg kan een doeltreffende bescherming van consumenten enkel
worden bereikt, indien aan de nationale rechter de bevoegdheid wordt
toegekend om een dergelijk beding ambtshalve te toetsen. (…) Derhalve
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15 E. Hondius, ‘Ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden: het Europese Hof van Justitie
spreekt zich uit’, WPNR 2000, p. 651.

16 Gevoegde zaken C-240/98 t/m C-244/98, o.c. Zie C. Brunner & E. Hondius (red)., o.c., commen-
taar bij Boek 6, titel 5, afdeling 3, aantekening 10. Zie uitgebreid over ambtshalve toetsing 
C. Pavillion, ‘De wisselende betekenis van de richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse
rechtspraak: een drieluik’, VrA 2006, p. 25 e.v.
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dient de verwijzende rechter, aan wie een geschil is voorgelegd dat onder
de richtlijn valt en waaraan feiten ten grondslag liggen die plaatsvonden
ná afloop van de omzettingstermijn voor de richtlijn, bij de toepassing
van de ten tijde van de feiten vigerende bepalingen van nationaal recht
(…), deze zoveel mogelijk uit te leggen in overeenstemming met de richt-
lijn, zodanig dat zij ambtshalve kunnen worden toegepast.’

De voorgaande overwegingen resulteerden in de volgende verklaring voor
recht:

‘De bescherming die richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten de
consumenten biedt, vereist, dat de nationale rechter bij de beoordeling
van de ontvankelijkheid van een bij de nationale gerechten ingediende
vordering ambtshalve kan toetsen, of een beding in de hem voorgelegde
overeenkomst oneerlijk is.’

De conclusie uit het Océano-arrest was dus in ieder geval dat de rechter de
bevoegdheid dient te hebben om zo nodig ambtshalve te beoordelen of een
forumkeuzebeding oneerlijk of onredelijk is. Voor het overige liepen de
meningen over de interpretatie van het arrest in de juridische literatuur
sterk uiteen.17 Ook bijvoorbeeld in Nederland werden zeer uiteenlopende
interpretaties gegeven aan de uitspraak van het Hof van Justitie.18 Sommige
rechtsgeleerden betoogden dat het arrest de rechter ertoe dwingt voortaan
niet meer lijdelijk af te wachten of de consument zich op het onredelijke
karakter van bedingen in algemene voorwaarden beroept, maar zo nodig
het beding ambtshalve dient te toetsen.19 In die visie brengt de uitspraak
dus een actievere rol voor de rechter mee in consumententransacties. Men
zou kunnen betogen dat deze visie verdere differentiatie in de nationale
rechtsstelsels tot gevolg heeft ten aanzien van algemene voorwaardenrege-
lingen, specifiek met betrekking tot consumentenovereenkomsten ener-
zijds en overige contracten, waaronder begrepen handelsovereenkomsten,
anderzijds.20 Prechal erkende dat de rechter tot ambtshalve toetsing ver-
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17 M. Loos, ‘Oneerlijke bedingen en wettelijke vervaltermijnen: ruime uitleg van Océano
bevestigd’, NTER 2003, p. 73.

18 M. Loos, o.c., p. 73.
19 Zie E. Hondius, o.c., p. 652; N. Frenk, ‘Ambtshalve toetsing van dwingend Europees consumen-

tenrecht: gevolgen van het Europese Hof van Justitie van 27 juni 2000 voor het Burgerlijk
Wetboek’, WPNR 2001, p. 74 e.v.; M. Loos, Algemene voorwaarden, Den Haag, 2001, nr. 111 en 
M. Loos, ‘Europese toetsing van algemene voorwaarden’, NTBR 2001, p. 100 e.v.

20 Vergelijk ook NJ 2003, 703, noot M.R.M.: ‘Het beschermen van zwakkere partijen, bijvoorbeeld
door het bestrijden van het euvel van de kleine lettertjes heeft zeker aantrekkelijke kanten,
maar het gaandeweg lek schieten van nationale stelsels van privaatrecht zou ook wel eens
heel gevaarlijke bijwerkingen kunnen hebben.’
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plicht was bij forumkeuzebedingen en eventueel bij andere bedingen die
betrekking hebben op de mogelijkheid van een effectieve toegang tot de
rechter. Ten aanzien van andere onredelijke bedingen daarentegen stelde zij
dat het doortrekken van de verplichting tot ambtshalve toetsing niet of niet
zonder meer voor de hand lag.21 De meest terughoudende visie was afkom-
stig van Hartkamp, die niet verder wilde gaan dan de aanname dat in ieder
geval ten aanzien van forumkeuzebedingen de bevoegdheid tot ambtshalve
toetsing bestaat, zonder daar evenwel een verplichting toe aan te nemen.22

Uit het Cofidis-arrest lijkt te volgen dat de schrijvers die de ruime uitleg van
het Océano-arrest voorstonden, het gelijk aan hun kant hebben.23 In eerstge-
noemde zaak verstrekte Cofidis aan een Franse consument (Fredout) een
krediet. Nadat Fredout in gebreke was gebleven met de aflossingen, daagde
Cofidis hem voor het Tribunal d’instance van Vienne en vorderde zij betaling
van de achterstallige bedragen. Tijdens de behandeling van de zaak bleek
dat het krediet aangeboden was op een aan weerszijden bedrukt formulier.
Op de voorzijde was in vette letters vermeld kosteloze aanvraag van geldre-
serve, terwijl op de achterzijde in kleine letters vermeldingen stonden met
betrekking tot het contractuele rentetarief, alsmede een boetebeding. Het
Tribunal leidde hieruit af dat de financiële bedingen onvoldoende leesbaar
en misleidend waren voor de consument. Het concludeerde daarom dat de
financiële bedingen als oneerlijk dienden te worden beschouwd. Aangezien
het evenwel ging om een transactie inzake consumptief krediet was de in
artikel L. 311-37 van de Code de la consommation voorziene vervaltermijn van
twee jaar na contractssluiting van toepassing, en aangezien die termijn
gepasseerd was, belette dit het Tribunal de bedingen waarvan het had vast-
gesteld dat ze oneerlijk waren, nietig te verklaren. Het Tribunal schorste
daarop de behandeling van de zaak en stelde aan het Hof van Justitie de pre-
judiciële vraag of de verplichting tot richtlijnconforme uitleg impliceert dat
de nationale rechter een procesrechtelijke bepaling, zoals de wettelijke ver-
valtermijn om te klagen over de inhoud van een overeenkomst, buiten toe-
passing moet laten voor zover zij hem verbiedt om na het verstrijken van die
vervaltermijn ambtshalve of op verzoek van de consument oneerlijke bedin-
gen in de overeenkomst nietig te verklaren. Bij de beantwoording van de
prejudiciële vraag gaf het hof allereerst de kern van het Océano-arrest weer:
de bevoegdheid tot ambtshalve toetsing of een beding onredelijk is, moet
worden beschouwd als een geschikt middel om overeenkomstig artikel 6
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21 S. Prechal, ‘Ambtshalve toetsen van oneerlijke bedingen door middel van conforme uitleg’,
NTER 2001, p. 106 en 107.

22 Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Verbinte-
nissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten, 11e druk bewerkt door A. Hartkamp,
Deventer: 2001, nr. 355.

23 Zaak C-473/00, Cofidis SA v. Jean-Louis Fredout, [2002] Jurispr. I-10875. Vergelijk M. Loos, o.c.,
2003, p. 71 e.v.
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van de Richtlijn te voorkomen dat een individuele consument door een
oneerlijk beding wordt gebonden en om het voorkomen van dergelijke
bedingen te voorkomen. In het Cofidis-arrest benadrukte het Hof van
Justitie vervolgens dat wanneer de bevoegdheid van de rechter tot ambts-
halve toetsing, of tot toetsing op verzoek van de consument in de tijd wordt
beperkt, aan de doeltreffendheid van de beoogde bescherming afbreuk
wordt gedaan, omdat de verkoper immers niets meer behoeft te doen dan af
te wachten tot de door de nationale wetgever vastgestelde termijn is ver-
streken, alvorens tenuitvoerlegging te vorderen van de onredelijke bedin-
gen. Het hof concludeerde dan ook dat de Richtlijn oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten zich verzet tegen de toepassing van een wet-
telijke vervaltermijn.
Ingevolge de hiervoor behandelde arresten dient het antwoord op de vraag
of het stelsel van vernietigbaarheid met betrekking tot consumentenover-
eenkomsten, zoals dat bijvoorbeeld te vinden is in afdeling 6.5.3 van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek, in overeenstemming is met artikel 6 van de
Richtlijn, naar alle waarschijnlijkheid dan ook ontkennend te luiden.24

Tot slot van dit onderdeel, nog enkele korte opmerkingen bij de in artikel 5
van de Richtlijn gecodificeerde contra proferentem-uitlegregel en het zoge-
noemde ‘Transparenzgebot’ (begrijpelijkheids- of transparantiegebod). De
Richtlijn brengt mee dat lidstaten verplicht zijn om de contra proferentem-
regel wat betreft consumentenovereenkomsten op te nemen in het nationa-
le recht. De betekenis van het in artikel 5 eerste volzin opgenomen
‘Transparenzgebot’, dat inhoudt dat algemene voorwaarden duidelijk en
begrijpelijk moeten zijn, blijft – ietwat ironisch – voorlopig onduidelijk.25 In
het Duitse recht (zie hierna), waar het gebod al voor de invoering van de
Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten bekend was,
heeft het zich als een nagenoeg zelfstandige vernietigingsgrond ontwik-
keld.26 In het Cofidis-arrest verzuimde het hof, ondanks de mogelijkheid
daartoe, zich uit te spreken over de betekenis van het gebod.

3 Algemene voorwaarden in het Nederlandse recht

A Begripsomschrijving van algemene voorwaarden

In artikel 6:231 onder a BW worden algemene voorwaarden omschreven als
een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkom-
sten te worden opgenomen. Uit deze definitie blijkt dat het Nederlandse
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24 Vergelijk ook C. Brunner & E. Hondius (red)., o.c., commentaar bij Boek 6, titel 5, afdeling 3, aan-
tekening 10.

25 Vergelijk M. Loos, o.c., 2003, p. 74.
26 M. Loos, o.c., 2003, p. 74.
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recht uitgaat van het bestemmingscriterium; niet de vraag of de algemene
voorwaarden in een aantal overeenkomsten zijn opgenomen is van
belang, maar de vraag of zij met die bedoeling (oogmerk) zijn opgesteld.27

Opmerking verdient hierbij dat de Richtlijn oneerlijke bedingen in consu-
mentenovereenkomsten, zoals hiervoor ook reeds aan de orde is gekomen,
spreekt over een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is
onderhandeld en dus niet het bestemmingscriterium als uitgangspunt
hanteert. In theorie valt, anders dan uit artikel 6:231 onder a BW lijkt te
volgen, onder het algemene voorwaardenbegrip dus ook een beding in een
consumentenovereenkomst dat kenbaar voor eenmalig gebruik is opge-
steld.28 Aan de andere kant biedt de Nederlandse regeling meer bescher-
ming dan de Richtlijn, aangezien de omstandigheid dat over een beding is
onderhandeld, niet meebrengt dat het aan het toepassingsgebied van de
regeling is onttrokken.29 Een ander verschil tussen de Nederlandse en de
Europese regeling betreft voorts de status van door een derde van tevoren
geformuleerde bepalingen, waarop een consument geen invloed heeft
kunnen uitoefenen (denk bijvoorbeeld aan de (ver)koop van een huis tus-
sen particulieren waarbij gebruikgemaakt wordt van bedingen die door
de notaris zijn opgesteld teneinde geregeld door hem in akten te worden
gebezigd).30 Zulke bedingen vallen wel onder de Richtlijn, maar niet onder
artikel 6:231 onder a BW.31 Door middel van richtlijnconforme interpretatie
of, indien dat niet (goed) mogelijk blijkt te zijn, artikel 6:248 BW zou voor
dit specifieke geval in geval van consumentenovereenkomsten niettemin
recht kunnen worden gedaan aan de Richtlijn.32 Volgens de Nederlandse
wet moest verder sprake zijn van een of meer schriftelijke bedingen.
Hoewel dit begrip volgens de parlementaire geschiedenis ruim moest
worden uitgelegd,33 was de eis vreemd aan de Europese richtlijn.34 Op
grond van de Richtlijn werd dan ook aangenomen dat bijvoorbeeld mon-
delinge bedingen, voor zover gestandaardiseerd en in consumententran-
sacties, aan het beschermende regime van afdeling 6.5.3 BW waren onder-
worpen. Uiteindelijk is bij wet het woord ‘schriftelijke’ in artikel 6:231
onder a BW geschrapt.35
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27 C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 347.
28 C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 347.
29 J. Smits, ‘Europees privaatrecht en rechtsvergelijking’, WPNR 6399 (2000), p. 283 en 284 en 

C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 347.
30 Vergelijk R. Jongeneel, ‘Reactie’, WPNR 6217 (1996), p. 225 en C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr.

347.
31 R. Jongeneel, o.c., p. 225 en W. Reehuis & E. Slob, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe

burgerlijk wetboek, Invoering Boeken 3, 5 en 6, Boek 6, Algemeen gedeelte van het verbinte-
nissenrecht, 1990, p. 1567.

32 C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 347.
33 M. Loos, Algemene voorwaarden, Den Haag, 2001, nr. 2.
34 J. Smits, o.c., p. 283.
35 Wet van 13 mei 2004, Stb. 2004, 210.
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Opgemerkt zij overigens dat op grond van artikel 6:231 onder a BW onder
algemene voorwaarden niet zijn begrepen bedingen die de kern van de
prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en
begrijpelijk zijn geformuleerd.36 Bij de begripsomschrijving van kernbedin-
gen wordt overigens geen onderscheid gemaakt tussen consumenten- en
handelstransacties.

B Gebondenheid aan algemene voorwaarden

De vraag naar de gebondenheid aan algemene voorwaarden wordt in het
Nederlandse recht in beginsel beheerst door de algemene regels die gelden
voor de totstandkoming van een overeenkomst. Er gelden dus in principe
geen strengere, of anderszins bijzondere, eisen in het kader van de totstand-
koming ingeval gebruik wordt gemaakt van algemene voorwaarden.37

Beslissend is het reguliere aanbod-en-aanvaardingregime van afdeling 6.5.2
BW, in combinatie met de wils/vertrouwensleer van de artikelen 3:33 en 3:35
BW. Het gaat er met andere woorden om of de gebruiker van de algemene
voorwaarden er gerechtvaardigd van uit mocht gaan dat de wederpartij
instemde met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Dit blijkt
ook (indirect) uit artikel 6:231 onder c BW, dat een omschrijving geeft van de
wederpartij: ‘degene die (…) de gelding van de algemene voorwaarden heeft
aanvaard’. Om een voor de hand liggend verweer van de wederpartij op dit
punt te voorkomen, bepaalt artikel 6:232 BW daarnaast dat een wederpartij
ook dan aan de algemene voorwaarden is gebonden als de gebruiker bij het
sluiten van de overeenkomst begreep of moest begrijpen dat de wederpartij
de inhoud niet kende. De omstandigheid dat de gebruiker weet dat zijn
wederpartij de inhoud van de algemene voorwaarden niet kent, staat dus
niet aan de toepasselijkheid in de weg.38 Niet vereist is verder dat de weder-
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36 De ratio van deze uitzondering is gelegen in het feit dat de toetsing van kernbedingen (waar-
onder begrepen de prijs) aan het criterium of een beding onredelijk bezwarend is voor de
wederpartij, zou neerkomen op een gedeeltelijke introductie van de (in Nederland verwor-
pen) leer van de iustum pretium (C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 348). Blijkens een arrest
van de Hoge Raad van 19 september 1997, dat overigens aansluit bij de parlementaire geschie-
denis, moet het begrip ‘bedingen die kern van de prestaties aangeven’ zo beperkt mogelijk
worden opgevat, waarbij als vuistregel kan worden gesteld dat kernbedingen veelal zullen
samenvallen met de essentialia zonder samenvallen met de essentialia zonder welke een
overeenkomst, bij gebreke van voldoende bepaalbaarheid van de verbintenissen, niet tot
stand komt (HR 19 september 1997, NJ 1998, 6). Verder geeft de Hoge Raad in genoemd arrest
aan dat voor de vaststelling wat onder een kernbeding moet worden verstaan, niet bepalend
is of het beding in kwestie voor (een der) partijen een belangrijk punt regelt, maar of het van
zo wezenlijke betekenis is dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn geko-
men. Het vereiste dat een beding, teneinde onder de uitzondering voor kernbedingen te val-
len, duidelijk en begrijpelijk moet zijn geformuleerd, is ontleend aan de Richtlijn oneerlijke
bedingen in consumentenovereenkomsten (zie M. Wissink, ‘Een “effectief” wetsvoorstel’,
WPNR 6371 (1999), p. 679).

37 Vergelijk HR 20 november 1981, NJ 1982, 517.
38 T. Hartlief, ‘VNP/Havrij: algemene voorwaarden en informatieplicht’, AA 2002, p. 270.
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partij de mogelijkheid heeft gehad om van de inhoud van de algemene voor-
waarden kennis te nemen. Het Nederlandse recht gaat dus in het algemeen
uit van een snelle gebondenheid aan, of toepasselijkheid van, algemene
voorwaarden.39

Voor de vraag of algemene voorwaarden in een concreet geval deel uitma-
ken van de overeenkomst spelen desalniettemin de specifieke omstandig-
heden van het geval een belangrijke rol, daaronder begrepen de omstandig-
heid of sprake is van een handels- of consumentenovereenkomst.40 Die
omstandigheid speelt in de jurisprudentie met name een rol bij de vraag of
algemene voorwaarden toepasselijk zijn indien daar niet naar verwezen
wordt, de gebruiker eerst bij de schriftelijke (order)bevestiging van een reeds
bestaande overeenkomst naar de standaardvoorwaarden verwijst, er op
andere wijze naar algemene voorwaarden verwezen wordt, of wanneer een
dergelijke verwijzing eerst op de factuur plaatsvindt. Hierna zal ik nader
ingaan op deze jurisprudentie.
In een arrest van 24 januari 1994 oordeelde het Hof Den Haag dat aangeno-
men kan worden dat Kersten Hunik Internationaal Transportbedrijf B.V. bij
het aangaan van de in het geding zijnde overeenkomst er niet op heeft
gewezen dat zij zich van die voorwaarden bediende.41 Het gebruik van de
Fenex-voorwaarden in de expeditiebranche is echter zo algemeen verspreid,
zo vervolgde het hof, dat het niet aannemelijk is dat de tegenpartij
(Granuband B.V.) niet van het bestaan van die voorwaarden op de hoogte
was. Mede gelet op de aard van haar bedrijf, het recycleren van materialen
in de ruimste zin des woords, achtte het hof het aannemelijk dat Granuband
regelmatig met de transport- en expeditiewereld te maken heeft, in verband
met de aanvoer en afvoer naar en van haar bedrijf, zodat kennis van de
aldaar geldende voorwaarden, de Fenex-voorwaarden daaronder inbegre-
pen, verondersteld mag worden. Ook in een vonnis van de Rechtbank
Rotterdam werd stilgestaan bij de toepasselijkheid van algemene voor-
waarden (in casu: Duwconditiën) waarnaar niet in de vervoersovereen-
komst noch elders verwezen werd.42 De rechtbank oordeelde dat het gebruik
van Algemene Duwconditiën in de duwvaart zodanig gebruikelijk is, dat ook
als deze niet door (professionele) partijen bij het sluiten van de overeen-
komst uitdrukkelijk zijn overeengekomen, partijen ervan uit moeten gaan
dat deze voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst.

VrA 2007 / 2

16

39 Daarbij zij wel opgemerkt dat de Hoge Raad in arresten van 20 november 1981, NJ 1982, 517 en
1 juli 1993, NJ 1993, 688, gewezen onder het recht, heeft aangegeven dat het niet uitgesloten is
dat er bedingen zijn met een zodanig uitzonderlijke inhoud dat de gebruiker dient te begrij-
pen dat de wederpartij met toepasselijkheid daarvan niet heeft ingestemd (zie T. Hartlief, o.c.,
p. 270 met verdere verwijzing).

40 Vergelijk C. Brunner & E. Hondius (red.), o.c., commentaar bij art. 6:232, aant. 6.
41 Hof Den Haag 24 januari 1994, S&S 1996, 40.
42 Rb. Rotterdam 11 juli 2002, S&S 2002, 128.
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Het Hof Arnhem heeft zich in een arrest van 2 april 1996 onder andere gebo-
gen over de vraag of een besloten vennootschap (Respo) een beroep kan
doen op een exoneratiebeding in de Metaalunie- of Smecomavoorwaarden
jegens een vennootschap onder firma (Ostrich Trade), nu eerst in de
opdrachtbevestiging door eerstgenoemde is verwezen naar de voor-
waarden.43 Daarbij verdient vermelding dat daartegen niet door laatstge-
noemde was geprotesteerd. Het hof achtte in dat arrest beslissend de vraag
of de gelding van de litigieuze Smecomavoorwaarden door Ostricht Trade is
aanvaard. Het gerechtshof overwoog als volgt:

‘Waar in het handelsverkeer tussen ondernemers toepasselijkverklaring
van (de onderhavige) algemene voorwaarden door een bedrijf als Respo
gebruikelijk is en Ostrich als professionele opdrachtgever daarop
bedacht behoorde te zijn, dient geoordeeld te worden dat Ostrich gelet op
de artikelen 6:231 onder c juncto 6:232 juncto 3:35 BW de gelding van de
Smecomavoorwaarden heeft aanvaard. Hierbij is niet relevant dat Respo
de Smecomavoorwaarden niet reeds vóór de totstandkoming van de
overeenkomst aan Ostrich heeft ter hand gesteld dan wel op dat
moment op andere wijze haar met de inhoud daarvan heeft bekend
gemaakt. Dienaangaande zou anders moeten worden geoordeeld indien
partijen ter gelegenheid van hun gesprekken voorafgaande aan de
opdrachtbevestiging een complete overeenkomst zouden hebben geslo-
ten in dier voege dat Ostrich niet meer zou behoeven te verwachten dat
Respo daarin bij het schriftelijk bevestigen van die overeenkomst nog
wijziging zou brengen door een verwijzing naar algemene voor-
waarden.’

In een arrest van 4 september 2001 concludeerde het Hof Den Haag dat alge-
mene voorwaarden van toepassing waren, nu er in de cognossementen naar
werd verwezen.44 Een arrest van hetzelfde rechtscollege van 18 december
2001 behandelde de vraag of algemene voorwaarden toepasselijk zijn indien
op briefpapier daarnaar verwezen wordt.45 Het hof beantwoordde die vraag
positief en overwoog daartoe onder andere:

‘Tussen partijen staat vast, zoals door de rechtbank onder de vaststaande
feiten overwogen, dat Frank & Schulte, een zeer groot bedrijf, en
Steinweg al geruime tijd zaken met elkaar doen en dat Steinweg op de
achterzijde van haar briefpapier (…) het voorwaardenpakket vermeldt,
waarop zij haar activiteiten uitvoert.’
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43 HR 2 april 1996, NJ 1996, 689.
44 Hof Den Haag 4 september 2001, S&S 2002, 102.
45 Hof Den Haag 18 december 2001, S&S 2002, 109.
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Ook een verwijzing naar algemene voorwaarden in een bestelformulier kan
ertoe leiden dat algemene voorwaarden van toepassing zijn, zo lijkt te vol-
gen uit een vonnis van de Rechtbank Den Bosch.46 Een andere belangrijke
uitspraak in dit verband is een arrest van de Hoge Raad van 2 februari
2001.47 De vennootschap naar Duits recht Petermann verzocht Frans Maas
Rotterdam B.V. om een offerte en vroeg daarbij ook onder andere om
‘Mitteilung Ihrer Lieferkonditionen’. Frans Maas deed vervolgens een
kostenopgave op briefpapier waarop onderaan de voorgedrukte tekst was
vermeld: ‘Onze werkzaamheden zijn expeditiewerkzaamheden en derhalve
zijn hierop van toepassing de algemene voorwaarden (…) der Federatie van
Nederlandse Expediteurorganisaties (…).’ Nadat Frans Maas vervolgens in
opdracht van Petermann een aantal expeditiewerkzaamheden had verricht,
ontstond er een geschil waarbij de vraag aan de orde was of de algemene
voorwaarden van Frans Maas inderdaad toepasselijk waren. Petermann was
van mening dat dit niet het geval was, nu op het specifieke verzoek om aan
te geven of en zo ja welke algemene voorwaarden Frans Maas wenste te
hanteren door laatstgenoemde niet anders was gereageerd dan door een
verwijzing in een in het Nederlands voorgedrukte voettekst onderaan het
briefpapier. In de visie van Petermann had Frans Maas op veel explicietere
wijze en bovendien ook in het Duits, althans in een voor Petermann toegan-
kelijke taal moeten reageren. De Hoge Raad oordeelde anders:

‘Naar het kennelijk en niet onbegrijpelijk oordeel van het Hof had de
voorgedrukte tekst aan de voet van het briefpapier, ook al was deze in
tegenstelling tot de overige correspondentie niet in het Duits maar in
het Nederlands gesteld, Petermann, die als internationaal opererende
handelsonderneming ervan op de hoogte is dat dit soort voetteksten ver-
wijzingen naar algemene voorwaarden kunnen bevatten, aanleiding
moeten geven om, als zij van de betekenis van die tekst niet zeker was,
daarover opheldering te vragen aan Frans Maas alvorens deze een
opdracht tot het verrichten van expeditiewerkzaamheden te verstrek-
ken. Dit in aanmerking genomen, geeft het oordeel van het Hof dat
Petermann, door geen nadere toelichting op de voorgedrukte tekst aan
de voet van het briefpapier van Frans Maas te vragen en haar zonder
meer de opdracht tot het verrichten van de expeditiewerkzaamheden te
verstrekken, bij Frans Maas het gerechtvaardigd vertrouwen heeft
gewekt dat zij instemde met toepasselijkheid van de Fenex-voor-
waarden geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.’
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46 Rb. Den Bosch 9 februari 2001, TCR 2001, p. 112 e.v.
47 HR 2 februari 2001, NJ 2001, 200, waarover T. van Wechem & M. Wallart, NTBR 2002, p. 313 e.v.
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De vier zojuist genoemde uitspraken hebben alle betrekking op professio-
neel handelende partijen. In contrast daarmee staat een arrest van het Hof
Amsterdam van 14 december 1995.48 In dat arrest gaf een particuliere eige-
naar van een woonschip, Peters, opdracht aan Weko Amsterdam B.V. om het
schip op de helling te trekken. Bij deze opdracht ontstond echter schade. In
hoger beroep stond de vraag centraal of de (exoneratieclausule in de)
Cebosine-condities van toepassing waren. De rechtbank had in eerste aan-
leg, gelet op de omstandigheid dat op de werf van Weko door middel van een
of meer schilden naar deze condities werd verwezen en daarnaast op de
overhandiging van een visitekaartje van Weko waarop eveneens naar die
condities werd verwezen, beslist dat de Cebosine-condities aan Peters kon-
den worden tegengeworpen. Het hof kwam echter tot een ander oordeel en
overwoog daartoe onder andere:

‘Anders dan de rechtbank overweegt in punt (4.4) van het vonnis waar-
van beroep, mag er niet van worden uitgegaan dat het voor personen, die
niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van algemene
bekendheid is dat bedrijven als Weko zich bedienen van algemene voor-
waarden waaronder zulke vergaande exoneraties en vrijwaringsbedin-
gen als die waarop Weko zich thans beroept.’

Een voorbeeld van toepasselijkheid van algemene voorwaarden ingeval ver-
wijzing ernaar eerst per factuur geschiedt, biedt het arrest Apparatenfabriek
Helpman N.V./Imbema Kunststofchemie B.V.49 Eind jaren tachtig leverde
Imbema naar aanleiding van afzonderlijke bestellingen van Helpman isola-
tiemateriaal voorzien van dubbelzijdig klevende tape. Naar aanleiding van
aansprakelijkheidsstelling wegens wanprestatie (tussen het isolatiemateri-
aal en de lijmlaag ontstond onthechting), beriep Imbema zich op een exone-
ratieclausule in haar leverings- en betalingsvoorwaarden, waarnaar her-
haald op facturen werd verwezen. Het Hof Amsterdam achtte de
voorwaarden van toepassing. De Hoge Raad concludeerde dat dit oordeel
niet blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting:

‘Het hof heeft bij dit oordeel de in zijn rov. 2.7-2.10 vermelde omstandig-
heden in aanmerking genomen. ’s Hofs oordeel komt erop neer dat
onder deze omstandigheden (a) Helpman niet erop mocht vertrouwen
dat de twee handgeschreven faxbrieven van augustus 1987, waarin
Imbema aan Helpman offerte deed, een volledige opgave bevatten van
de condities die Imbema aan de overeenkomst wenste te verbinden, (b)
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48 Hof Amsterdam 14 december 1995, S&S 1997, 77.
49 HR 19 december 1997, NJ 1998, 271.
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Helpman door niet te protesteren tegen de herhaalde verwijzing op de
facturen van Imbema naar haar algemene voorwaarden geacht moet
worden met de toepasselijkheid daarvan te hebben ingestemd, (c) het
onder (b) gestelde in het bijzonder geldt voor de factuur van 19 oktober
1987, die als een orderbevestiging moet worden beschouwd.’

De Hoge Raad oordeelde dus dat onder de door het hof aangenomen omstan-
digheden Helpman gebonden was aan de algemene voorwaarden van
Imbema, hoewel een verwijzing naar die voorwaarden eerst op de factuur
plaatsvond. De omstandigheden bestonden hieruit dat partijen handelden in
het kader van hun professionele beroepsuitoefening, waardoor Helpman erop
bedacht moest zijn dat Imbema algemene voorwaarden hanteerde; dat
Helpman niet erop mocht vertrouwen dat de handgeschreven fax waarin de
offerte werd gedaan, de volledige opgave bevatte van de condities van de over-
eenkomst; dat Helpman door niet te protesteren tegen de herhaalde verwij-
zing naar de algemene voorwaarden op de facturen geacht moet worden met
de toepasselijkheid te hebben ingestemd en dat dit in het bijzonder geldt voor
één bepaalde factuur, die als orderbevestiging moet worden beschouwd. Met
name de omstandigheid dat het in casu twee ondernemers (professionele par-
tijen) betrof, lijkt hier van doorslaggevend belang.50

In een vonnis van de Rechtbank Rotterdam werd daarentegen beslist dat de
algemene voorwaarden van Machinefabriek Olthof N.V. door de enkele ver-
wijzing ernaar bij factuur niet van toepassing waren ten aanzien van een
overeenkomst met Springer, een (professionele) schipper.51 De rechtbank
overwoog daartoe als volgt:

‘Daarbij slaat de rechtbank acht op het gegeven dat het de eerste keer is
dat partijen met elkaar zaken hebben gedaan, zomede dat Springer een
schipper is die lading vervoert en geen ondernemer is in dezelfde
bedrijfstak waarin Olthof zich beweegt en waarin de betrokken voor-
waarden op grote schaal worden gehanteerd (en Spinger die voor-
waarden dus zelf ook niet hanteert). Springer is veeleer aan te merken als
een “gewone” klant die zich tot Olthof heeft gewend (…). Nu ook niet is
gebleken dat Springer eerder dergelijke (onderhouds)werkzaamheden
aan zijn schip heeft laten verrichten die bekendheid met in die branche
gebruikelijke voorwaarden vermogen te veronderstellen, kan Springer
niet geacht worden bekend te zijn met de door Olthof gehanteerde voor-
waarden (…).’
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50 Vergelijk ook Hof Amsterdam 30 maart 1995, S&S 1996, 38; Rb. Arnhem 18 juli 1996, S&S 1997,
32; Hof Arnhem 15 februari 2000, S&S 2002, 19 en Pres. Rb. Zwolle 20 december 1994, S&S 1996,
39.

51 Rb. Rotterdam 12 april 2001, S&S 2002, 63.
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Zoals blijkt uit nog een aantal andere uitspraken zijn algemene voor-
waarden waarnaar eerst bij factuur wordt verwezen niet per definitie toe-
passelijk ingeval ondernemers in het geding zijn. Daarbij verdient wel
opmerking dat in de hierna te behandelen arresten zich bijzondere omstan-
digheden voordeden.52 In een arrest van 25 november 1997 oordeelde het Hof
Arnhem dat uit het feit dat in facturen met betrekking tot eerdere transac-
ties tussen Houtplex B.V. en Bouwbedrijf De Vries B.V., namelijk twee factu-
ren van eerstgenoemde aan laatstgenoemde van 28 juni 1991 respectievelijk
16 september 1991, wordt verwezen naar algemene voorwaarden, niet tot het
oordeel kan worden gekomen dat De Vries geacht moet worden met betrek-
king tot de onderhavige overeenkomst tussen partijen, de gelding van die
voorwaarden te hebben aanvaard.53 Hierbij speelde wel de omstandigheid
een rol dat Houtplex zich in die casus beriep op andere algemene voor-
waarden dan waarnaar op de eerdere facturen verwezen werd. In het arrest
Visser/Avéro Schadeverzekeringen N.V. heeft de Hoge Raad verder beslist
dat wanneer door de gebruiker van twee verschillende sets algemene voor-
waarden, beide sets in één verwijzing van toepassing worden verklaard op
door hem te verrichten leveringen, zonder dat op enigerlei wijze is aangege-
ven (hoe moet worden bepaald) welke set in het concrete geval van toepas-
sing is, geen van beide sets deel uitmaakt van de overeenkomst.54 In Staro
Beheer BV/Van Staaveren BV, ten slotte, betoogde Van Staaveren onder meer
dat op de koopovereenkomst tussen partijen haar algemene voorwaarden
van toepassing waren, omdat partijen voorafgaand aan de totstandkoming
van de onderhavige overeenkomst vaker zaken met elkaar hebben gedaan
en Van Staaveren in verband met die overeenkomsten telkens facturen aan
Staro heeft gezonden waarop vermeld stond dat op alle overeenkomsten
met Van Staaveren haar algemene voorwaarden van toepassing waren.55

Daarbij komt dat Staro, hoewel bekend met de toepasselijkheid van de alge-
mene voorwaarden, daartegen niet geprotesteerd heeft bij de totstandko-
ming van de overeenkomst. Het hof stemde niet in met deze visie:

‘Het betoog van Van Staaveren faalt. Uit de door haar (…) overgelegde vijf
fakturen, waarop een verwijzing naar algemene voorwaarden voor-
komt, blijkt het volgende. Vier fakturen dateren van 21 februari 1990,
waarvan er twee (…) een gratis proefzending betreffen die dan ook niet
als normale handelstransacties kunnen worden aangemerkt. Dit laatste
geldt ook voor de vijfde faktuur (…), die bovendien van dezelfde datum (4
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52 Vergelijk eveneens Rb. Rotterdam 5 februari 2003, S&S 2003, 136; Rb. Zwolle 21 mei 2003, NJ
kort, 2003, 80; Pres. Rb. Zutphen 9 juli 2001, S&S 2002, 76 en Rb. Rotterdam 17 januari 2002, S&S
2002, 135.

53 Hof Arnhem 25 november 1997, NJ 1998, 753.
54 HR 28 november 1997, NJ 1998, 705. Zie ook T. van Wechem, o.c., nr. 64 e.v.
55 Hof Amsterdam 21 november 1996, NJ 1999, 212.
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september 1990) dateert als de faktuur ter zake van de onderhavige over-
eenkomst en die dus niet vóór de totstandkoming van de onderhavige
overeenkomst aan Staro is gezonden. Al met al vormen de overgelegde
fakturen onvoldoende adstructie om tot de conclusie te kunnen komen
dat Staro rekening moest houden met het feit dat Van Staaveren algeme-
ne voorwaarden hanteerde. Van Staaveren mocht er redelijkerwijze niet
van uitgaan dat Staro, door niet te protesteren, instemde met toepasse-
lijkheid van de algemene voorwaarden op de onderhavige overeen-
komst.’

Blijkens een tweetal hier te noemen uitspraken wordt in geval van consu-
mententransacties niet spoedig aangenomen dat een verwijzing naar alge-
mene voorwaarden bij factuur ertoe leidt dat de voorwaarden toepasselijk
zijn. Voor het Hof Arnhem deed zich een zaak voor waarin reeds vier eerdere
overeenkomsten tussen partijen waren gesloten, telkens gevolgd door een
factuur met verwijzing naar op de achterzijde daarvan afgedrukte algemene
voorwaarden.56 Vraag was of de wederpartij, Gerritsen, daarmee de voor-
waarden had aanvaard. Het hof beantwoordde die vraag ontkennend:

‘Van belang is voorts dat Gerritsen, nu gesteld noch gebleken is dat zij bij
het kopen van de litigieuze auto’s van [Garage] Musterd [BV] heeft
gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als consument-
wederpartij ten opzichte van Musterd heeft te gelden. (…) De te beant-
woorden vraag is of Gerritsen, door niet tegen de verwijzing naar de
algemene voorwaarden van Musterd op de – verondersteld door haar
ontvangen – facturen te protesteren, bij Musterd het gerechtvaardigd
vertrouwen heeft gewekt de gelding van die algemene voorwaarden te
aanvaarden. (…) Het hof beantwoordt die vraag ontkennend. Volgens
vaste rechtspraak kan een gerechtvaardigd vertrouwen als vermeld in
het algemeen niet zijn gewekt door het niet protesteren tegen een twee-
de factuur, houdende een verwijzing naar algemene voorwaarden. Nu
tussen de eerste en de tweede factuur een tijd is gelegen van bijna een
jaar, kan het niet protesteren door Gerritsen als consument tegen die
verwijzing op de derde factuur, ook al is de derde factuur slechts drie
maanden na de tweede factuur verzonden, evenmin bij Musterd een
gerechtvaardigd vertrouwen van aanvaarding van de gelding van die
voorwaarden voor daarop volgende transacties door Gerritsen hebben
gewekt. Het hof beantwoordt die vraag ook ontkennend wat betreft de
verwijzing naar algemene voorwaarden op de vierde factuur. Die vierde
factuur is weliswaar de derde in een tijdsbestek van iets meer dan een
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56 Hof Arnhem 5 november 2002, NJ 2003, 393.
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half jaar, maar – anders dan in een rechtsverhouding tussen Musterd en
een professionele wederpartij – kan Musterd niet jegens Gerritsen als
consument, en ten aanzien van wie niet is gebleken dat zij op dit punt
over relevante rechtskennis beschikt, de gerechtvaardige verwachting
hebben gekoesterd dat zij oog heeft gehad voor de verwijzing naar de
algemene voorwaarden van Musterd op die vierde factuur en om die
reden de gelding van die voorwaarden, door niet daartegen te proteste-
ren, zou hebben aanvaard.’

Ook de Rechtbank Utrecht kwam in een vonnis van 21 februari 2001 tot de
conclusie dat de algemene voorwaarden van een ondernemer niet van toe-
passing waren ten aanzien van een overeenkomst met een consument op
grond van een eerder door de ondernemer verstuurde factuur met verwij-
zing naar die algemene voorwaarden.57

Tot slot van dit onderdeel verdient een arrest van 28 oktober 1997 hier enige
aandacht. 58 In dat arrest stelde Kusters, verkoper van een partij maïs, voor
het Hof Den Bosch dat zijn leveringsvoorwaarden van toepassing waren op
de mondelinge gesloten koopovereenkomst met Van de Bijgaart, aangezien
daarnaar was verwezen op een vijftal facturen ter zake van eerdere transac-
ties en tegen toepassing van die voorwaarden niet werd geprotesteerd. Het
hof oordeelde als volgt:

‘Een vijftal facturen welke door Kusters aan Van de Bijgaart ter zake van
eerdere transacties waren toegezonden, houden de vermelding in “Alg.
Handelsvoorwaarden geldende bij A.H.V.R.”. Uit deze vermelding kon het
Van de Bijgaart duidelijk zijn dat Kusters deze bedoelde voorwaarden op
zijn handelsrelatie met Van de Bijgaart van toepassing wilde doen zijn
en door vervolgens zonder protest daartegen met Kusters zaken te blij-
ven doen heeft Van de Bijgaart dat stilzwijgend aanvaard.’

Interessant is verder dat het hof overwoog dat de omstandigheid dat Van de
Bijgaart niet van de inhoud van die voorwaarden op de hoogte werd gesteld
en zelfs niet van de plaats waar hij daarvan zou kunnen kennisnemen, even-
wel van betekenis is bij het bepalen van de gevolgen van die aanvaarding.
Bij transacties als de onderhavige, die telefonisch worden gesloten met
mondelinge vastlegging slechts van de bestelde hoeveelheid, de prijs en de
plaats van aflevering kunnen, aldus het hof, na de eerste afspraak diverse
onderwerpen nog een nadere regeling behoeven ten dienste van een goede
afwikkeling. Voor zover de toepasselijk verklaarde voorwaarden dergelijke
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57 Rb. Utrecht 21 februari 2001, S&S 2002, 108.
58 Hof Den Bosch 28 oktober 1997, Prg. 1998, 4888.
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regelingen bevatten kon Van de Bijgaart daarop bedacht zijn en heeft hij
zich daaraan gebonden, ook al was hij ten tijde van de afspraak niet met de
inhoud ervan bekend. Dit kan echter niet zonder meer worden gezegd van
bepalingen die in de algemene voorwaarden welke de strekking hebben om
de contractuele positie van partijen ingrijpend te regelen in afwijking van
het gewone recht, zo vervolgde het Hof Den Bosch. De omstandigheden kun-
nen meebrengen dat toepassing van zodanige voorwaarden, nu Van de
Bijgaart niet van de inhoud ervan op de hoogte was gesteld, in strijd met de
redelijkheid en billijkheid moet worden geacht. Daarmee lijkt het hof met
andere woorden aan te geven dat het niet uitgesloten is dat er bedingen
(kunnen) zijn met een zodanig uitzonderlijke inhoud dat de gebruiker dient
te begrijpen dat de wederpartij met de toepasselijkheid daarvan niet heeft
ingestemd. Hieruit zou (voorzichtig) de conclusie kunnen worden getrokken
dat de onder het oude recht gewezen arresten HR 20 november 1981 en 1 juli
1993 ook voor het huidige recht van belang zijn.59 In zijn noot bij eerstge-
noemd arrest merkt Brunner overigens op dat niet mag worden uitgesloten
dat de Hoge Raad aanvaardbaar zou achten dat de rechter minder gemakke-
lijk zou oordelen dat algemene voorwaarden met de consument zijn over-
eengekomen.

C Vernietigingsgronden: inhoudscontrole, informatieplicht en 
uitleg

Het complement van de in beginsel snelle toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden in het Nederlandse recht, is de bescherming die langs de weg
van artikel 6:233 BW wordt geboden. Een beding in algemene voorwaarden
is vernietigbaar, indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de
overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de
wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden
van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij (art. 6:233 onder
a BW) of indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijk-
heid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen (art.
6:233 onder b BW).
De open norm van artikel 6:233 onder a BW regelt in algemene termen een
inhoudscontrole van algemene voorwaarden die in overeenkomsten zijn
opgenomen. In beginsel is niet van belang door wie de voorwaarden worden
gebruikt, noch jegens wie zij worden gebruikt.60 In artikel 6:235 lid 1 BW
wordt hierop echter een belangrijke uitzondering gemaakt in geval van
bepaalde (grote) ondernemers. Het betreft hier kort gezegd ondernemers die
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59 HR 20 november 1981, NJ 1982, 517 en HR 1 juli 1993, NJ 1993, 688. Zie ook T. Hartlief, o.c., p. 270
met verwijzing en vergelijk eveneens Hof Den Haag 4 september 2001, S&S 2002, 102.

60 C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 356.
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een jaarrekening hebben gepubliceerd (dus niet kunnen volstaan met een
beperkte balans als bedoeld in art. 2:396 BW), of die dit niet behoeven te
doen op grond van de regeling voor groepsmaatschappijen van artikel 2:403
BW en om wederpartijen die vijftig of meer werknemers hebben. Op grote
ondernemers is de open norm van artikel 6:233 onder a BW met andere
woorden niet van toepassing. De reden voor de niet-toepasselijkheid is vol-
gens de parlementaire geschiedenis dat grote wederpartijen de beschikking
hebben over voldoende deskundigheid en dat zij een marktpositie innemen
die het mogelijk maakt dat zij zich tegen door hen niet gewenste bedingen
kunnen verzetten.61 De bepaling van artikel 6:235 lid 1 BW sluit evenwel niet
uit dat een dergelijke wederpartij zich op artikel 6:248 lid 2 BW kan beroe-
pen.
Volgens lid 2 van artikel 6:235 BW kan op de vernietigingsgrond van artikel
6:233 onder a BW mede een beroep worden gedaan door een partij voor wie
de algemene voorwaarden door een gevolmachtigde zijn gebruikt, mits de
wederpartij meermalen overeenkomsten sluit waarop dezelfde of nagenoeg
dezelfde algemene voorwaarden van toepassing zijn.62 Volgens de parle-
mentaire geschiedenis is hierbij in het bijzonder gedacht aan particulieren
die een overeenkomst sluiten door middel van een gevolmachtigde die han-
delt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en daarbij algemene voor-
waarden gebruikt.63

Lid 3 van artikel 6:235 BW, ten slotte, beoogt te voorkomen dat een partij die
zelf meermalen een bepaalde clausule gebruikt, wanneer zij de wederpartij
is, een beroep zou kunnen doen op het onredelijk bezwarend karakter van
deze clausule. Hier moet worden gedacht aan het geval dat de partijen bij
een overeenkomst dezelfde sterk verwante bedrijfsactiviteiten verrichten
en daarbij van (praktisch) dezelfde voorwaarden gebruik plegen te maken.64

Een beding in algemene voorwaarden kan dus worden vernietigd indien het
voor de wederpartij onredelijk bezwarend is. Daarbij speelt de waardering
van tal van omstandigheden een belangrijke rol.65 Artikel 6:233 onder a BW
noemt als relevante omstandigheden de aard en de overige inhoud van de
overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de
wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden
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61 W. Reehuis & E. Slob, o.c., p. 1631. Zie ook R. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen:
Deventer 1994, p. 199 e.v. met verwijzingen; C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 359 en
Brunner, C. & Hondius, E. (red.), o.c., commentaar bij art. 6:236, aantekening 4 met verwijzin-
gen.

62 C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 359.
63 W. Reehuis & E. Slob, o.c., p. 1624 en 1627.
64 C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 360. Vergelijk eveneens HR 6 april 2001, RvdW 2001, 74.
65 Vergelijk HR 15 december 1995, NJ 1996, 319. Vergelijk voor exoneratieclausules tevens HR 12

mei 2000, NJ 2000, 412, Hof Arnhem 27 mei 1997, NJ 1999, 592 en R. Jongeneel, ‘Aansprakelijk-
heidsbeperking’, in: B. Wessels, R. Jongeneel, & M. Hendrikse (red.), Algemene voorwaarden,
Deventer: 2006, p. 281 e.v.
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van het geval. Onder de overige omstandigheden van het geval kan voor wat
betreft het Nederlandse recht eveneens de hoedanigheid en onderlinge ver-
houding van partijen worden genoemd.66 Meewegen van deze omstandig-
heid betekent dat een clausule de redelijkheidstoets eerder doorstaat naar-
mate de onderlinge verhouding van partijen evenwichtiger is.67

Als uitwerking van de open norm van artikel 6:233 onder a BW sommen de
artikelen 6:236 en 6:237 BW voor consumentenovereenkomsten een aantal
bedingen in algemene voorwaarden op die respectievelijk als onredelijk
bezwarend worden aangemerkt of vermoed worden onredelijk bezwarend te
zijn. De lijsten van de artikelen 6:236 en 6:237 BW zijn volgens hetzelfde prin-
cipe opgebouwd.68 Zij beginnen met een aantal bedingen waarin de rechten
van de wederpartij c.q. de verplichtingen van de gebruiker worden beperkt
ten opzichte van hetgeen uit de wet voortvloeit. Daarna volgen bedingen
waarin de verplichtingen van de wederpartij c.q. de rechten van de gebruiker
worden uitgebreid. Ten slotte volgen bedingen van andere aard.
Hoewel een rechtstreeks beroep op de artikelen 6:236 en 6:237 BW voorbe-
houden is aan consumenten, kunnen kleine rechtspersonen en kleine
ondernemers meer in het algemeen, soms krachtens reflexwerking
beschermd worden als ware zij consument. Ondernemers kunnen op die
manier hun situatie aan de rechter voorleggen ter toetsing aan het criteri-
um van artikel 6:233 onder a BW of de redelijkheid en billijkheid, waarbij de
rechter zich zal laten inspireren door hetgeen in de artikelen 6:236 en 6:237
BW staat vermeld en daaromtrent is overwogen. In een vonnis van 13 janua-
ri 1994, waarin de vraag aan de orde kwam of een school een beroep kan
doen op de artikelen 6:236 en 6:237 BW, kende de Rechtbank Arnhem reflex-
werking toe. De rechtbank overwoog daartoe onder andere dat de school
niet gericht is op het behalen van winst en dat zij het contact met de gebrui-
ker van de algemene voorwaarden slechts eenmalig is aangegaan, buiten
het gebied waar haar professionaliteit ligt.69 In een vonnis van de
Rechtbank Dordrecht van 12 juni 1996 werd eveneens reflexwerking toege-
kend.70 Die uitspraak had betrekking op artikel 6:237 sub ƒ BW en een beslo-
ten vennootschap (Van Dalen-Van Loon B.V.) (en een verzekeraar die gesub-
rogeerd was in de rechten van de besloten vennootschap). De rechtbank
overwoog dat Van Dalen-Van Loon weliswaar een ondernemer is die zich 
– naar aannemelijk is: met winstoogmerk – bezighoudt met de handel in
onroerend goed en als zodanig niet een wederpartij is die sterk lijkt op een
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66 Vergelijk HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261. In dat opzicht spelen de deskundigheid en rechtskennis
van partijen mede een rol (vergelijk G. Rijken, ‘De bestrijding van exoneratieclausules in alge-
mene voorwaarden in handelszaken’, NTBR 1998, p. 367 en 369).

67 J. Duyvensz, De redelijkheid van de exoneratieclausule, Den Haag: 2003, p. 20.
68 C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 362.
69 Rb. Arnhem 13 januari 1994, TvC 1994, p. 360 e.v.
70 Rb. Dordrecht 12 juni 1996, A&V 1996, p. 87 e.v.
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consument, maar dat anderzijds het onderhavige contract de energieleve-
ring ten behoeve van een kleinverbruiker betreft en de inhoud van het
contract dus wel een grote mate van overeenstemming kent met een
contract zoals dat door Eneco met de consument wordt afgesloten. Een
ondernemer werd in een vonnis van het Kantongerecht Harderwijk daaren-
tegen niet gelijkgesteld met een consument.71 De casus betrof een onderne-
mer (Sargis), die bedrijfsschade had opgelopen als gevolg van een stroom-
storing. De kantonrechter overwoog dat de kleine omvang van het bedrijf
van Sargis geen argument kan zijn om hem op één lijn te stellen met een
consument. Hoewel deze zaken een sterk casuïstisch karakter hebben, is
toch een aantal vuistregels uit af te leiden:

‘1. Bij kleine “consument-achtige” wederpartijen is de reflexwerking
doorgaans sterk.
2. Bij grote wederpartijen is de reflexwerking doorgaans zwak.
3. Als de wederpartij niet sterk op een consument lijkt maar evenmin een
“grote” wederpartij is, is de reflexwerking afhankelijk van de inhoud van
het betreffende onderdeel van de zwarte of grijze lijst en van de weder-
zijdse belangen.
4. Bij de in vuistregel 3 bedoelde tussengroep hebben – gezien de inhoud
van het betreffende onderdeel van de zwarte en grijze lijst – geen reflex-
werking: onderdelen van de zwarte of grijze lijst die een typisch consu-
mentenbelang beschermen; onderdelen van de zwarte of grijze lijst die
een willekeurige grens trekken. Wel reflexwerking kunnen hebben: arti-
kel 236 onder b, c, d, h, k en artikel 6:237 onder a t/m i.
5. Bij de in vuistregel 3 bedoelde tussengroep hebben de in vuistregel 4
genoemde bepalingen die een algemeen wederpartijbelang betreffen en
geen “willekeurige grens” trekken (…) een reflexwerking die in het bij-
zonder afhangt van de wederzijdse belangen: Bepalingen die het ver-
trouwen beschermen hebben doorgaans een sterke reflexwerking. Voor
het gerechtvaardigd vertrouwen gelden echter in het handelsverkeer
andere maatstaven dan in het verkeer met consumenten. Bepalingen die
het causa-beginsel beschermen hebben doorgaans geen grote reflexwer-
king; dit geldt vooral voor bedingen die risico verplaatsen.’72

Bij de beoordeling van de vraag of naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid (art. 6:248 lid 2 BW) een beroep op algemene voorwaarden toekomt,
moeten eveneens alle omstandigheden worden meegewogen.73 Een beroep
op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid is bijvoorbeeld
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71 Ktg. Harderwijk 11 maart 1998, NJ kort, 1998, 54.
72 R. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, Deventer: 1991, p. 284-288.
73 Vergelijk bijvoorbeeld HR 11 februari 2000, NJ 2000, 294.
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de aangewezen inhoudscontrole ingeval grote ondernemers wederpartij
zijn of indien sprake is van individuele bedingen.74 Evenals bij artikel 6:233
onder a BW spelen bij artikel 6:248 lid 2 BW de hoedanigheid, deskundigheid
en rechtskennis van contractspartijen een belangrijke rol.75 Hoewel de
omstandigheid dat sprake is van een consumenten- of handelstransactie
dus belangrijk is bij de beoordeling in het kader van artikel 6:248 BW, is het
niet zo dat deze omstandigheid van doorslaggevende betekenis is. Het leer-
stuk van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid is met
andere woorden in het handelsverkeer niet per definitie van geringe prakti-
sche betekenis.76 Een tweetal arresten ter illustratie. In een arrest van de
Hoge Raad van 8 maart 1991 ging het om de vraag of een beroep op een exo-
neratieclausule in strijd was met de redelijkheid en billijkheid, nu de profes-
sionele wederpartij buiten het terrein van zijn bedrijfsuitoefening handel-
de.77 Staalgrit De Kleijn B.V. leverde grit aan de Handelsonderneming
Staalstraal- en Schilderwerken Van der Ende en Zoon. Laatstgenoemde
betaalde een deel van de leveranties niet, waarop eerstgenoemde een vorde-
ring tot betaling instelde. Op zijn beurt vorderde Van den Ende vervolgens
schadevergoeding wegens wanprestatie (er zaten okerkleurige deeltjes in
het grit als gevolg waarvan na het stralen van twee tankdaken roestvor-
ming was opgetreden). De Kleijn verweerde zich met een beroep op een exo-
neratieclausule in haar leveringsvoorwaarden. De vraag was of De Kleijn
zich jegens Van den Ende naar redelijkheid en billijkheid op de exoneratie-
clausule kon beroepen. Het Hof Den Haag oordeelde dat dit niet het geval
was. Een relevante omstandigheid daarbij was de speciale deskundigheid
van de leverancier (De Kleijn) die de afnemer (Van den Ende) niet bezat. De
Hoge Raad kon zich in deze lezing van het gerechtshof vinden. De Hoge Raad
overwoog daarbij nog dat de omstandigheid dat de afnemer een professio-
nele gebruiker van staalgrit is, niet afdoet aan het oordeel dat de afnemer
niet de deskundigheid bezit die vergelijkbaar is met die van de leverancier.
In een arrest van 25 juli 2000 oordeelde het Hof Arnhem dat een beroep van
een ondernemer jegens een andere ondernemer op zijn algemene voor-
waarden, inhoudende dat deze aan een beroep op verrekening en opschor-
ting in de weg staan, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar was. Daarbij overwoog het hof dat:
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74 Zie verder R. Tjittes, o.c., p. 203 en 204. De Hoge Raad heeft overigens in een arrest van 14 juni
2002 beslist dat een kleine ondernemer of consument de keuze heeft tussen een vordering
gebaseerd op afd. 6.5.3 of op art. 6:248 BW (HR 14 juni 2002, NJ 2003, 112).

75 C. Brunner & E. Hondius (red.), o.c., commentaar bij art. 6:233, aant. 19 e.v. Vergelijk eveneens
HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261; HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486 en HR 16 januari 1987, NJ 1987,
553.

76 Anders C. Brunner, ‘De billijkheid in het Nieuwe BW’, in: Rechtsvinding onder het NBW,
Deventer: 1992, p. 99. Vergelijk ook M. Mendel, ‘Welke rol spelen in het handelsrecht de rede-
lijkheid en billijkheid’, in: R. Klomp e.a., Het eigen gezicht van het handelsrecht (preadvies van
de Vereeniging Handelsrecht), Deventer: 2000, p. 131 e.v.

77 HR 8 maart 1991, NJ 1991, 396.
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‘Aan het zojuist gegeven oordeel kan niet afdoen dat partijen beide
ondernemer zijn en de onderhavige overeenkomst in het kader van het
zakelijk verkeer tussen hun ondernemingen is gesloten.’78

In bepaalde gevallen stelt de Hoge Raad overigens de contractsvrijheid tus-
sen ondernemers wel duidelijk voorop. Dit blijkt onder meer uit het arrest
Matatag c.s./De Schelde (ook wel Cebosine-arrest genoemd).79 Daarin over-
woog de Hoge Raad dat bij een overeenkomst van de onderhavige aard
(reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan een schip), gesloten tussen
partijen die behoren tot bedrijfstakken die regelmatig met elkaar te doen
hebben en waarin standaardisering van overeenkomsten door algemene
voorwaarden met exoneraties een alledaags verschijnsel is, niet gezegd kan
worden dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar is in de toepasselijke algemene voorwaarden aansprakelijkheid
ook voor ernstige fouten van te werk gestelde personen die niet tot de
bedrijfsleiding behoren, geheel of gedeeltelijk uit te sluiten en op deze uit-
sluiting een beroep te doen.
De gebruiker van algemene voorwaarden heeft op grond van artikel 6:233
onder b BW jo. 6:234 BW een informatieplicht jegens de wederpartij.
Verzaakt de gebruiker deze informatieplicht, dan kan de wederpartij een
beding in algemene voorwaarden vernietigen. Hoofdregel is dat de gebrui-
ker de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst
aan de wederpartij ter hand moet stellen (art. 6:234 lid 1 onder a BW). Aan
deze informatieverplichting kan (en moet) de gebruiker voldoen in al die
gevallen waarin persoonlijk contact bestaat tussen partijen ten tijde van het
sluiten van een overeenkomst. Bij consumententransacties zal zich deze
situatie veelvuldig voordoen. Wanneer terhandstelling redelijkerwijs niet
mogelijk is, zoals bij telefonisch afgesloten contracten en massacontracten
in het openbaar vervoer,80 kan worden volstaan met mededeling van terin-
zagelegging of depot en toezending op verzoek (art. 6:234 lid 1 onder b BW).
Kan toezending redelijkerwijs niet worden gevergd, denk aan algemene
voorwaarden die hele boekwerken beslaan,81 dan kan met mededeling van
terinzagelegging of depot worden volstaan (art. 6:234 lid 3 BW).
Lange tijd was er onduidelijkheid over de vraag of in artikel 6:234 lid 1 BW al
dan niet op limitatieve wijze is aangegeven hoe de gebruiker invulling dient
te geven aan zijn informatieplicht; de wettekst lijkt in artikel 6:234 BW uit te
gaan van een limitatief systeem, maar in de literatuur en de jurisprudentie
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78 Hof Arnhem 25 juli 2000, geciteerd in HR 14 juni 2002, NJ 2003, 112.
79 HR 31 december 1993, NJ 1995, 389.
80 W. Reehuis & E. Slob, o.c., p. 1581 en 1585.
81 W. Reehuis & E. Slob, o.c., p. 1581.
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werd dit wel bestreden.82 In het arrest inzake Geurtzen/Kampstaal is de
vraag naar het gesloten karakter van 6:234 BW aan de orde geweest.83 In dat
arrest overwoog de Hoge Raad, dat het met de tekst van artikel 6:234 lid 1 BW
en de parlementaire geschiedenis van dat artikel strookt om aan te nemen
dat de in dat artikel genoemde mogelijkheden limitatief zijn bedoeld. De
Hoge Raad liet hier echter op volgen dat een redelijke en op de praktijk afge-
stemde uitleg van artikel 6:234 lid 1 BW meebrengt dat de wederpartij de
algemene voorwaarden niet kan vernietigen wanneer hij ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst met dat beding bekend was of geacht kon wor-
den daarmee bekend te zijn. Volgens de Hoge Raad valt daarbij bijvoorbeeld
te denken aan partijen die regelmatig soortgelijke overeenkomsten met
elkaar aangaan en waarbij de algemene voorwaarden bij het sluiten van de
eerste overeenkomst ter hand zijn gesteld en aan het geval van een van alge-
mene voorwaarden deel uitmakende eenvoudige exoneratieclausule, die in
de winkelruimte op duidelijke wijze aan de klanten wordt gepresenteerd.
Advocaat-generaal Hartkamp sprak in zijn conclusie bij genoemd arrest met
betrekking tot het eerste geval over:

‘(…) het in de praktijk belangrijke geval van een zakelijke relatie tussen
twee contractanten, waarin regelmatig gelijksoortige overeenkomsten
worden gesloten, terwijl de algemene voorwaarden bij de eerste transac-
tie aan de wederpartij zijn ter hand gesteld.’

De Hoge Raad overwoog vervolgens nog dat zich omstandigheden kunnen
voordoen waarin een beroep op de artikelen 6:233 onder b en 6:234 lid 1 BW
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.84

Voor de uitleg van algemene voorwaarden en van overeenkomsten die op
basis hiervan zijn gesloten, gelden naast de algemene uitlegregels ook enige
bijzondere regels.85 Dit is onder andere de regel dat algemene voorwaarden
bij onduidelijkheid ten gunste van de wederpartij moeten worden uitge-
legd. Deze regel staat bekend als de contra proferentem-regel en is wat
betreft consumentenovereenkomsten in het Nederlandse recht vervat in
artikel 6:238 lid 2 BW. In handelstransacties is echter niet sprake van een
rechtsregel als zodanig, maar geldt als algemeen gezichtspunt dat naarge-
lang van de omstandigheden mag meewegen dat een eenzijdig opgesteld
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82 R. Jongeneel, o.c., 1991, nr. 160; J. Hijma, Algemene voorwaarden, Mon. Nieuw BW B-55,
Deventer: 1997, nr. 36; M. Loos, o.c., nr. 62; C. Asser-A. Hartkamp, o.c., 2005, nr. 353a en HR 19 sep-
tember 1997, NJ 1998, 6.

83 HR 1 oktober 1999, NJ 2000, 207.
84 In het arrest VNP/Havrij gaf de HR overigens aan dat van de uitzonderingen niet te snel

gebruik mag worden gemaakt (HR 6 april 2001, NJ 2002, 384).
85 C. Brunner & E. Hondius (red.), o.c., commentaar bij art. 6:238, aantekening 12. Zie voor uitleg

van algemene voorwaarden bijvoorbeeld T. van Wechem, o.c., nr. 73 e.v.
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beding in geval van twijfel ten gunste van de wederpartij moet worden uit-
gelegd.86 Sommige auteurs menen overigens dat de reikwijdte van de contra
proferentem-regel als zodanig in de Nederlandse wet niet beperkt zou moe-
ten zijn tot consumenten, maar voor alle wederpartijen zou moeten gel-
den.87

4 Algemene voorwaarden in het Duitse recht

A Definitie van algemene voorwaarden

Van algemene voorwaarden (‘Allgemeine Geschäftsbedingungen’) kan
ingevolge paragraaf 305 van het Bürgerliches Geseztzbuch (BGB) gesproken
worden indien bedingen ‘vorformuliert’ zijn teneinde voor een ‘Vielzahl von
Verträgen’ te worden gebruikt. De heersende opvatting in het Duitse recht is
dat het minimumaantal overeenkomsten waarvoor de bedingen dienen te
worden opgesteld, wil van algemene voorwaarden sprake zijn, bij drie ligt.88

Voor consumentenovereenkomsten bepaalt paragraaf 310 III onder 2 BGB
dat bedingen die kenbaar voor eenmalig gebruik zijn opgesteld ook onder
het toepassingsbereik van de algemene voorwaardenregeling vallen en dus
eigenlijk aan te merken zijn als algemene voorwaarden. Paragraaf 305 BGB
bepaalt verder dat, ook al is aan de twee hiervoor genoemde vereisten voldaan,
voor toepassing van de in de paragraaf 305-310 BGB neergelegde inhoudscont-
role geen plaats is indien de desbetreffende bedingen ‘zwischen den
Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt’ zijn en een ‘Individualabrede’ dus
kan worden aangenomen. Bedingen waarover voldoende is onderhandeld,
worden dus niet als algemene voorwaarden aangemerkt.
Paragraaf 305 BGB geeft verder aan dat vormkenmerken niet doorslagge-
vend zijn bij de beoordeling of al dan niet sprake is van algemene voor-
waarden. Onbelangrijk is bijvoorbeeld of bedingen in een contractsformu-
lier zijn opgenomen of in een afzonderlijk geschrift, hoe ze vermenigvuldigd
zijn, welke omvang ze hebben en wat de vorm van de overeenkomst is.89

Onder het Duitse recht mogen kernbedingen in algemene voorwaarden zijn
opgenomen (voor de vraag naar de gebondenheid eraan is dan de algemene
voorwaardenregeling van belang), maar op grond van paragraaf 307 III BGB
zijn kernbedingen wel aan de inhoudelijke toetsing van het BGB onttrokken.
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86 Zie bijvoorbeeld A. van Schaick, ‘Uitlegregels’, WPNR 6311 (1998), p. 275 en C. Brunner & 
E. Hondius (red.), o.c., commentaar bij art. 6:238, aant. 12. Vergelijk eveneens HR 21 maart 1997,
NJ 1998, 219 en HR 18 oktober 2002, RvdW 2002, 164.

87 R. Jongeneel, ‘Een richtlijn die weinig schade aanricht’, TCR 1993, p. 130 en F. Sandee, Algemene
voorwaarden en fabrikatenkoop, Rotterdam: 1995, p. 43.

88 J. Basedow, in: W. Krüger (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
München: 2003, commentaar bij par. 305 BGB, randnr. 18.

89 R. Jongeneel, o.c., 1991, p. 63.
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De toetsing van de paragraaf 307 t/m 309 wordt in genoemd lid namelijk
beperkt tot bedingen die van ‘Rechtsvorschriften’ afwijken of deze aanvul-
len.90 Met betrekking tot kernbedingen in het Duitse recht wijst Basedow op
een mogelijke differentiatie, die door de Europese Richtlijn oneerlijke bedin-
gen in consumentenovereenkomsten zou kunnen ontstaan, tussen consu-
mentenovereenkomsten enerzijds en overige overeenkomsten anderzijds.
De auteur doelt meer bepaald op een mogelijk interpretatieverschil:

‘Trotz der erheblichen Abweichungen in der Formulierung wurde § 307
Abs. 3 (§ 8 AGBG aF) bei der Umsetzung der Richtlinie 1996 nicht geän-
dert. Offenbar ging der Gesetzgeber davon aus, dass die Art. 1 Abs. 2 und
Art. 4 Abs. 2 RL zusammengenommen inhaltlich mit den zu § 307 Abs. 3
entwickelten Grundsätzen übereinstimmen und dass sich künftig
Diskrepanzen vermeiden lassen, indem man den ohnehin stark inter-
pretationsbedürftigen § 307 Abs. 3 richtlinienkonform auslegt. Auch im
Schrifttum wird der Wortlaut des § 307 Abs. 3 zwar häufig als wenig
gegluckt empfunden, eine gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung, die
AGB-Vorschriften insoweit zu ändern, aber ganz überwiegend verneint.
Jedenfalls für der Richtlinie unterfallende Verbrauchervertragsklauseln
darf § 307 Abs. 3 den kontrollfreien Raum nicht weiter ziehen als diese.
Aus Gründen der Konsistenz des nationalen Rechts sollte § 307 Abs. 3
freilich auch für sonstige AGB in gleicher Weise ausgelegt werden.’91

Ook andere rechtsgeleerden hebben zich in dit verband tegen een ‘gespalte-
ne Bedeutung’ uitgesproken.92

Met het aannemen van de Richtlijn is in ieder geval nu reeds op nog een
andere plaats differentiatie ontstaan met betrekking tot de definitie van
algemene voorwaarden. De in paragraaf 305 BGB geformuleerde voor-
waarde dat de gebruiker van de bedingen de wederpartij de voorwaarden
‘stellt’ (dat wil zeggen: eenzijdig oplegt), wil van algemene voorwaarden
sprake zijn, wordt wat betreft consumententransacties namelijk in para-
graaf 310 III onder 1 BGB gekwalificeerd:
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90 Volgens Duitse juridische literatuur dient par. 307 III BGB een dubbel doel. In de eerste plaats
beoogt het lid bedingen die met de wet overeenstemmen van de inhoudelijke toetsing uit te
zonderen, aangezien het niet in de bedoeling van de wetgever lag om andere wetten aan het
BGB te toetsen. Daarnaast is het doel om ‘Leistungsbeschreibungen und Preisregelungen’ bui-
ten het bereik van de inhoudelijke toetsing van de algemene voorwaardenregeling te bren-
gen, omdat de rechter geen prijstoetsing kan en mag uitvoeren.

91 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 307, randnr. 4.
92 P. Ulmer e.a., AGB-Gesetz: Kommentar zum Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen

Geschäftsbedingungen, Köln: 1997, commentaar bij par. 8 AGBG, randnr. 4b.
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‘Allgemeine Geschäftsbedingen gelten als vom Unternehmer gestellt, es
sei denn, das sie durch den Verbraucher in den Vertrag eingeführt wurden.’

Door een derde van tevoren geformuleerde bepalingen, waarop een wederpar-
tij geen invloed heeft kunnen uitoefenen (denk bijvoorbeeld aan bedingen die
door een notaris zijn opgesteld), vallen daarmee, voor wat betreft consumen-
tentransacties, onder de werkingssfeer van de algemene voorwaardenrege-
ling.93 Als ondernemers daarentegen besluiten een contractsmodel te gebrui-
ken dat door een derde is opgesteld, is in beginsel van ‘eenzijdig opleggen’
geen sprake en geldt de Duitse algemene voorwaardenregeling niet.94

B Gebondenheid aan algemene voorwaarden

Gebondenheid aan algemene voorwaarden treedt in indien voldaan wordt
aan de drie in paragraaf 305 II BGB genoemde cumulatieve vereisten. In de
eerste plaats moet de gebruiker uitdrukkelijk verwijzen naar de algemene
voorwaarden. Indien dit wegens de aard van de overeenkomst op relatief
grote moeilijkheden stuit, moet de verwijzing verricht worden door middel
van een duidelijk zichtbaar bord op de plaats waar de overeenkomst wordt
gesloten.95 In de tweede plaats moet de gebruiker de wederpartij een rede-
lijke mogelijkheid bieden om van de inhoud van de algemene voorwaarden
kennis te nemen, waarbij eerstgenoemde onder andere rekening moet hou-
den met kenbare lichamelijke tekortkomingen aan de zijde van de weder-
partij. In de derde plaats moet de wederpartij met de gelding van de algeme-
ne voorwaarden instemmen.
Centraal in de regeling van paragraaf 305 II BGB staat het zojuist als eerste
genoemde vereiste. Daarbij zij opgemerkt dat de verwijzing niet enkel uit-
drukkelijk dient te geschieden, maar ook duidelijk en plaats heeft te vinden
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.96 Er moet ook verwezen wor-
den naar bepaalde algemene voorwaarden.97 Als de gebruiker met verschil-
lende sets algemene voorwaarden werkt, moet uit de verwijzingen duidelijk
blijken welke set bedoeld wordt. Zo niet, dan is de verwijzing onvoldoende
bepaald en treedt er geen gebondenheid in. Toelaatbaar wordt verder geacht
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93 Vergelijk J. Basedow, o.c., par. 310 randnr. 56 e.v.
94 In de praktijk wordt dit ‘gebrek’ ondervangen door middel van het (eventueel) toestaan van

een beroep op de inhoudelijke toetsing aan par. 242 BGB.
95 De Duitse literatuur onderscheidt in dit verband twee categorieën van gevallen: gevallen

waarin verwijzing niet mogelijk is door het ontbreken van persoonlijk contact met de weder-
partij en gevallen waarin overeenkomsten massaal worden gesloten en uitdrukkelijke ver-
wijzing wel mogelijk zou zijn, maar op relatief grote moeilijkheden zou stuiten (H. Heinrichs,
in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, München: 2003, commentaar bij par. 305 BGB, randnr.
31).

96 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 54 en 72.
97 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 29.
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dat verwezen wordt naar twee of meer verschillende sets algemene voor-
waarden.98 Een doorverwijzing in algemene voorwaarden naar weer andere
algemene voorwaarden is in beginsel eveneens mogelijk, zolang het geheel
van regels maar niet zo complex wordt dat het voor de wederpartij als onbe-
grijpelijk heeft te gelden.99 Het enkel afdrukken van de algemene voor-
waarden op bijvoorbeeld de achterzijde van de overeenkomst zonder verde-
re verwijzing ernaar op de voorzijde, is niet voldoende.100 Een uitdrukkelijke
verwijzing is onontbeerlijk zelfs indien het gebruik van de algemene voor-
waarden in de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk of gewoon is.101

Een verwijzing naar algemene voorwaarden kan zowel schriftelijk als mon-
deling geschieden.102 Als een gebruiker een schriftelijk aanbod doet, wordt
in beginsel ook een schriftelijke verwijzing naar de algemene voorwaarden
verwacht. Als de wederpartij een schriftelijk aanbod doet, zal dat in de regel
een aanbod zijn zonder toepasselijkverklaring van de algemene voor-
waarden van de gebruiker. Wil de gebruiker dat de algemene voorwaarden
in dat geval deel uit gaan maken van de overeenkomst, dan moet hij een
nieuw aanbod doen (dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een opdrachtbe-
vestiging geschieden, maar het niet reageren is onvoldoende voor toepasse-
lijkheid).103 In een enkel geval bevat het aanbod van de wederpartij een ver-
wijzing naar de algemene voorwaarden van de gebruiker (bijvoorbeeld in
geval van een voorgedrukt bestel- of opdrachtformulier). Dat is in beginsel
voldoende om de gebondenheid aan de algemene voorwaarden in te laten
treden, indien een doorsneeklant bij vluchtige lezing de verwijzing niet over
het hoofd zien kan.104 Wordt de overeenkomst mondeling gesloten, dan
dient de verwijzing in beginsel uitdrukkelijk mondeling te geschieden.
Zoals gezegd moet de verwijzing hebben plaatsgevonden bij het sluiten van
de overeenkomst. Dit wil zeggen in samenhang met de verklaringen die tot
het totstandkomen van een bepaalde overeenkomst hebben geleid.105 De
verwijzing moet dus eigenlijk worden gedaan tijdens de onderhandelingen
over de overeenkomst. Hieruit wordt afgeleid dat, ook indien er een lopende
handelsrelatie is tussen gebruiker en wederpartij, een verwijzing bij elke
overeenkomst opnieuw noodzakelijk is.106 Een verwijzing op een toegangs-
ticket, vliegticket, parkeerkaart en dergelijke geldt niet als een verwijzing
die heeft plaatsgevonden bij het sluiten van de overeenkomst.107 In gelijke
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98 Vergelijk H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 36.
99 R. Jongeneel, o.c., p. 99 met verwijzing.
100 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 29.
101 Idem.
102 Idem.
103 Idem.
104 Idem.
105 Idem.
106 Idem.
107 Idem.
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mate is ook een verwijzing naar de bedingen op een opdrachtbevestiging,
afleveringsbon of factuur onvoldoende.108

Naast de verplichting om naar de algemene voorwaarden te verwijzen,
dient voldaan te zijn aan het hiervoor als tweede genoemde vereiste wil van
gebondenheid sprake zijn: de wederpartij moet een redelijke mogelijkheid
geboden worden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit
vereiste is te vergelijken met de zogenoemde informatieplicht in het
Nederlandse recht (zie hiervoor); zij het dat de Nederlandse variant strenge-
re eisen lijkt te stellen.109 De ‘informatieplicht’ heeft een sterk casuïstisch
karakter in het Duitse recht. In de rechtspraak werd onder andere geoor-
deeld dat bij het overhandigen van een exemplaar van de algemene voor-
waarden voldaan was aan de verplichting om de wederpartij een redelijke
mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te laten
nemen.110 Ook werd voldoende geacht: het ter inzage neerleggen of ophan-
gen van een exemplaar; het afdrukken van de algemene voorwaarden op
het aanbod of het op een andere wijze voorafgaande aan het sluiten van de
overeenkomst toezenden van de algemene voorwaarden; of het publiceren
van de voorwaarden in catalogi, prijslijsten of prospectussen, indien de
wederpartij deze voor het sluiten van de overeenkomst ontvangen heeft.111

Indien verwijzing door een bord mag plaatsvinden, is het op een bord opne-
men van de tekst van de algemene voorwaarden ook voldoende.112 Als de
wederpartij verder beroepshalve zo vaak met de gebruikte voorwaarden te
maken heeft, dat mag worden aangenomen dat hij ze al kent, moet wel naar
de voorwaarden worden verwezen, maar behoeven deze niet te worden
afgedrukt.113 Bij contractsformulieren, ten slotte, werd geoordeeld dat auto-
matisch voldaan was aan de informatieplicht.114

Onleesbare of onbegrijpelijke voorwaarden worden op een lijn gesteld met
het schenden van de informatieplicht. In het Duitse recht wordt de informa-
tieplicht namelijk uitgelegd als een ‘Tranzparenzgebot’ (begrijpelijkheidsge-
bod).115 Het gebod komt overigens zo dadelijk bij de bespreking van de ver-
nietigingsgronden nogmaals aan bod. De gedachte is dat indien de
gebruiker van algemene voorwaarden onleesbare of onbegrijpelijke bedin-
gen hanteert, hij de wederpartij geen redelijke mogelijkheid heeft geboden
om van die voorwaarden kennis te nemen, waardoor zij geen onderdeel wor-
den van de overeenkomst. Schending van het begrijpelijkheidsgebod leidt er
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108 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 30.
109 R. Jongeneel, o.c., p. 117.
110 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 62.
111 Idem.
112 Idem.
113 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 34.
114 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 62.
115 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 39.
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dus toe dat de algemene voorwaarden geen onderdeel worden van de over-
eenkomst.116 Zowel bij onleesbaarheid als onbegrijpelijkheid gaat het overi-
gens om een geobjectiveerd begrip; bepalend is dus het intellect van een niet
juridisch geschoolde doorsnee-wederpartij, waarbij rekening zal worden
gehouden met de in het geding zijnde bedrijfstak en klantenkring.117

Wat het derde vereiste betreft, de instemming, geldt dat deze niet schrifte-
lijk en zelfs niet uitdrukkelijk behoeft te worden gegeven, maar dat deze ook
in een gedraging besloten kan liggen.118 Wanneer de eerste twee vereisten
vervuld zijn en een overeenkomst tot stand komt, dan mag in de regel wor-
den aangenomen dat de algemene voorwaarden van die overeenkomst deel
uitmaken en dus dat aan het derde vereiste voldaan is. 119 Als echter pas in
een orderbevestiging of op een factuur naar bijgevoegde algemene voor-
waarden wordt verwezen, mag uit het zwijgen van de wederpartij geen
instemming worden afgeleid.120 Ook bij borden met exoneratieclausules
wordt uit zwijgen geen instemming afgeleid. Het aanvaarden van de presta-
tie is in dit kader evenmin instemming.121

Opmerking verdient dat de zojuist geschetste regeling van paragraaf 305 II
BGB ingevolge paragraaf 310 I BGB geen toepassing vindt bij ‘[a]llgemeine
Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem Unternehmer, einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen verwendet werden’. De regeling betreffende de gebonden-
heid aan algemene voorwaarden en de informatieplicht is dus onder andere
niet van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemers onderling.
Voor de gebondenheid van ondernemers aan algemene voorwaarden gel-
den in beginsel de gewone regels van totstandkoming van overeenkomsten
en meer specifiek regels zoals door de rechtspraak ontwikkeld.122 Deze kun-
nen als volgt worden samengevat.
Indien de voorwaarden conform paragraaf 305 BGB in acht zijn genomen
worden de algemene voorwaarden zonder meer onderdeel van de overeen-
komst.123 Algemene voorwaarden zijn in het handelsverkeer in beginsel ech-
ter ook zonder verwijzing toepasselijk als ze in een bepaalde branche gebrui-
kelijk zijn.124 Het aanbod wordt dan geacht ook de toepasselijkheid van de
gebruikelijke algemene voorwaarden te omvatten, ook zonder dat daarnaar
verwezen wordt (gewoonte). Gebondenheid treedt verder ook in ingeval ver-
wijzing eerst plaatsvindt na het sluiten van het contract, indien de weder-
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116 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 41.
117 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 39.
118 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 43.
119 R. Jongeneel, o.c., p. 102.
120 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 43.
121 Idem.
122 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 89. Vergelijk eveneens R. Tjittes, o.c., p. 231.
123 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 91.
124 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 89.
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partij weet of moet weten dat de gebruiker algemene voorwaarden han-
teert, het voor eerstgenoemde duidelijk is dat de gebruiker alleen bereid is
onder toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden een overeenkomst
te sluiten en de wederpartij de voorwaarden niet uitdrukkelijk heeft verwor-
pen.125 Indien partijen met een zekere regelmaat overeenkomsten sluiten,
kunnen algemene voorwaarden toepasselijk worden door herhaalde, ook
voor de vluchtige lezer zonder meer kenbare verwijzingen.126 Een verwijzing
mag in dat geval echter niet op de achterzijde van een factuur staan. Ook een
verwijzing bij een vroegere overeenkomst geldt in dat geval niet; evenmin
als een verwijzing in vroegere correspondentie. Als de voorwaarden niet uit-
drukkelijk van toepassing zijn verklaard, kan toepassing niettemin worden
aangenomen als de gebruiker kenbaar naar zijn algemene voorwaarden
verwijst en de gedragingen van de wederpartij als een instemming kunnen
worden gekwalificeerd.127 Het afdrukken van de algemene voorwaarden op
de achterzijde of het enkele bijvoegen van voorwaarden is echter niet vol-
doende.128

Gebondenheid aan het standaardcontract wordt verder aangenomen ook
indien de voorwaarden niet bij het voor de overeenkomst beslissende schrif-
telijke stuk waren gevoegd en eveneens indien de wederpartij de voor-
waarden niet kent.129 Wel moet een mogelijkheid worden geboden om van
de algemene voorwaarden kennis te nemen. De commerciële wederpartij
heeft dus – met name als het gaat om niet gebruikelijke, niet gemakkelijk
toegankelijke voorwaarden – recht op verstrekking van of inzage in de alge-
mene voorwaarden.130 Biedt de gebruiker desgevraagd deze mogelijkheden
niet, dan handelt hij (mogelijkerwijs) in strijd met paragraaf 242 BGB en kan
hij zich (eventueel) niet op zijn algemene voorwaarden beroepen.
Daar de leesbaarheids- en begrijpelijkheidseis worden gekoppeld aan para-
graaf 305 II BGB, geldt dat deze eisen niet van toepassing zijn voor het han-
delsverkeer. In de literatuur wordt verder verdedigd dat aan de leesbaarheid
in het handelsverkeer geen al te hoge eisen mogen worden gesteld, maar
volstrekt onleesbare voorwaarden lijken in de rechtspraak niet te worden
geaccepteerd.131

Op grond van paragraaf 305 c BGB geldt dat verrassende bedingen geen
inhoud van de overeenkomst worden. Deze regel geldt zowel voor overeen-
komsten van ondernemers met consumenten als voor overeenkomsten tus-
sen ondernemers onderling. Daarbij moet wel worden bedacht dat van

VrA 2007 / 2

37

125 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 91.
126 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 89.
127 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 91.
128 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 52.
129 H. Heinrichs, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 51.
130 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 305, randnr. 91.
131 R. Jongeneel, o.c., p. 137.
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ondernemers meer handelservaring verwacht mag worden, zodat er niet
snel sprake zal zijn van een verrassend beding.132 Verrassende bedingen zijn
in het BGB een aparte categorie naast onredelijke bedingen in de zin van
paragraaf 307 en volgende. Verrassendheid en onredelijkheid zullen wel
vaak samenvallen. Een beding is verrassend als het ongebruikelijk is én er in
het beding een verrassingselement schuilt. Voor de gebruikelijkheid of
ongebruikelijkheid van een beding gaat men in het Duitse recht uit van de
normale verwachtingen bij de desbetreffende kring van wederpartijen, of
de bijzondere verwachtingen die zijn gewekt door het gedrag van de gebrui-
ker ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Ongebruikelijkheid is
echter niet voldoende; het beding moet daarnaast zo ongewoon zijn dat de
wederpartij er ook geen rekening mee hoefde te behouden. Daarbij moet
worden uitgegaan van de kennis en het begrip van de bij de overeenkomst te
verwachten kring van wederpartijen. De presentatie van het beding is overi-
gens de belangrijkste van de omstandigheden van het geval die een rol spe-
len bij de beoordeling van de verrassendheid van een beding. Een beding
wordt sneller als verrassend aangemerkt als het op een onverwachte plaats
staat, bijvoorbeeld op de achterkant van een contractsformulier, terwijl op
de voorkant hetzelfde onderwerp al aan de orde is gekomen.

C Vernietigingsgronden

Maatstaf voor de inhoudelijke toetsing van paragraaf 307 I BGB is dat een
beding de wederpartij ‘entgegen den Geboten von Treu und Glauben unan-
gemessen benachteiligt’. Deze open norm wordt nader gespecificeerd in
onderdeel II van de genoemde bepaling. In geval van twijfel moet namelijk
een onredelijke benadeling worden aangenomen indien een beding afwijkt
van wezenlijke grondgedachten van de wettelijke regeling, waarvan wordt
afgeweken, of indien wezenlijke rechten en plichten die uit de aard van de
overeenkomst volgen zo worden beperkt dat het bereiken van het doel van
de overeenkomst in gevaar komt.
Paragraaf 308 en 309 BGB bevatten – om in Nederlandse terminologie te
spreken – de grijze en zwarte lijst. Deze lijsten zijn op grond van paragraaf
310 I BGB niet van toepassing op handelstransacties. De enige maatstaf voor
inhoudelijke toetsing in geval van handelsovereenkomsten is dan ook de
open norm van paragraaf 307 BGB. In paragraaf 310 BGB wordt echter wel
een basis gelegd voor mogelijke reflexwerking (‘Indizwirkung’). De volgen-
de gezichtspunten zijn van belang bij het vaststellen van mogelijke
‘Indizwirkung’ van de lijsten:
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132 R. Tjittes, o.c., p. 231.
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‘Eine (...) ‘’Parallelwertung” wird von den Eigenheiten der Parteien, des
Geschäfts und der AGB abhängen. Sie wird umso eher angezeigt sein, je
größer die wirtschaftliche Abhängigkeit des unternehmerischen
Vertragspartners vom Klauselverwender ist, je mehr der Vertragspartei
also genötigt ist, das Geschäft zu den Konditionen des Verwenders oder
gar nicht abzuschließen. Eine solche “Parallelwertung” ist insbesondere
am Platze, wenn der Vertragspartner zwar Unternehmer ist, das konkre-
te Geschäft aber nicht zum Kern seiner produktiven Tätigkeit zählt. (...)
Eine ‘’Parallelwertung” (...) drängt sich auch auf, wenn die Gefahr
besteht, dass der Unternehmer von seinen Abnehmern, die als
Verbraucher den Schutz des Gesetzes in vollem Umfang genießen, und
von seinen Lieferanten, die ihre AGB von der Kontrolle nach §§ 308 und
309 freigestellt wissen wollen, ‘’in die Zange” genommen wird.’133

Net als bij de uitleg van algemene voorwaarden wordt ook bij de inhoude-
lijke toetsing in beginsel niet uitgegaan van de individuele wederpartij en
zijn concrete omstandigheden, maar van de kring van wederpartijen
waarvan de wederpartij deel uitmaakt.134 De Europese Richtlijn oneerlijke
bedingen in consumentenovereenkomsten lijkt voor het Duitse recht 
– voor zover het een met een consument gesloten overeenkomst betreft –
echter een verandering in de zojuist beschreven toetsingswijze te hebben
aangebracht. De uitwerking van deze verandering is neergelegd in para-
graaf 310 III nr. 3 BGB. Ingevolge deze bepaling dient de rechter, naast een
algemeen abstracte toets, eveneens de concrete omstandigheden met
betrekking tot het sluiten van de overeenkomst in aanmerking te nemen.
De gezichtspunten die van belang zijn voor de vraag of een beding toelaat-
baar is, worden hierdoor verruimd, zodat het eventuele economische en
intellectuele overwicht van de gebruiker ingevolge paragraaf 310 III nr. 3
BGB door de rechter kan worden meegewogen bij de beoordeling van de
redelijkheid van het bestreden beding.135 Uit de rechtspraak blijkt echter
dat de rechter deze extra individueel concrete toets niet toepast; de Duitse
rechter blijft volstaan met een algemeen abstracte toetsing. De reden voor
het niet toepassen van de individueel concrete toets zou gelegen kunnen
zijn in de omstandigheid dat een onredelijk beding veelal met de alge-
meen abstracte toets kan worden bestreden, zodat de rechter eenvoudig-
weg niet toekomt aan toepassing van de individueel concrete toets.136

Over de vraag of het terecht is dat de inhoudelijke toetsing ook geldt voor
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133 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 310, randnr. 8.
134 Zijn bij de gebruiker echter bijzondere omstandigheden van de wederpartij bekend, dan kan

de gebruiker zich niet beroepen op een beding dat met die bijzondere belangen in strijd is.
135 J. Basedow, o.c., commentaar bij par. 310, randnr. 71 en 72.
136 J. Duyvensz, o.c., p. 24.
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algemene voorwaarden die gebruikt worden jegens ondernemers wordt in
de Duitse literatuur verschillend gedacht.137 Von Hippel wees er enkele jaren
geleden op dat er overeenstemming bestaat over de omstandigheid dat in
eerste instantie de consument moet worden beschermd, maar dat de open
norm ook zo nodig ondernemers dient te beschermen.138 Over de Duitse situ-
atie, waarin de ondernemers alleen onder de open norm vallen, merkt
Ulmer op, dat er misschien wel enkele uitspraken zijn waarin een te zware
maatstaf is aangelegd, maar dat het beschermingsdoel van de algemene
voorwaardenregeling vereist dat deze wet ook het handelsverkeer omvat.139

Op hen die bepleiten dat het handelsverkeer aan de inhoudelijke toetsing
onttrokken zou moeten worden, rust volgens Ulmer de plicht te bewijzen dat
het handelsverkeer naar zijn aard de ingreep van de wetgever niet verdraagt
en dat de nauwelijks te ontkennen misbruiken op een andere wijze bestre-
den kunnen worden. Ohlendorf-Von Hertel heeft in zijn dissertatie over de
toetsing van algemene voorwaarden in het handelsverkeer betoogd dat de
rechtspraak (huidig) paragraaf 310 onvoldoende serieus neemt.140 De auteur
betoogt verder dat in het handelsverkeer de inhoudelijke toetsing wezenlijk
milder zou dienen te zijn, dat er voor reflexwerking geen plaats is en dat
paragraaf 310 uitstraling zou dienen te hebben op andere normen in BGB.
Ten slotte zij opgemerkt dat het zogenoemde ‘Transparenzgebot’ in het
Duitse recht de afgelopen jaren sterk in de belangstelling heeft gestaan. In
de rechtspraak werd aangenomen dat de onduidelijkheid van een beding in
algemene voorwaarden een reden kan zijn om dat beding te vernietigen op
grond van de open norm van paragraaf 307 BGB. In het Duitse recht heeft het
gebod zich als een nagenoeg zelfstandige vernietigingsgrond ontwikkeld.
Uit vaste rechtspraak van het Bundesgerichtshof volgde dat als een beding
het gebod schendt, de wederpartij daarmee onredelijk benadeeld wordt,
zelfs indien het beding op zichzelf tot redelijke resultaten leidt.141 Het gebod
is inmiddels in paragraaf 307 BGB gecodificeerd.

5 Algemene voorwaarden in het Engelse recht

A Inleidende opmerking

Het Engelse recht neemt een wat vreemde positie in wat betreft de in deze
bijdrage besproken materie. De Engelse handboeken bevatten namelijk
meestal geen hoofdstuk met betrekking tot algemene voorwaarden (‘stan-
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137 Vergelijk R. Tjittes, o.c., p. 234.
138 E. Von Hippel, Verbraucherschutz, Tübingen: 1986, p. 137 e.v.
139 P. Ulmer, in: Heinrichs, H., Löwe, W. en Ulmer, P., Zehn Jahre AGB-Gesetz, Köln: 1987, p. 12.
140 B. Ohlendorf-Von Hertel, Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Kauf-

männischen Geschäftsverkehr gemaß par. 24 AGB-Gesetz, Heidelberg: 1988.
141 R. Jongeneel, o.c., p. 138 e.v.
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dard terms’) als zodanig. Het is veeleer gebruikelijk om daarvoor in de plaats
een hoofdstuk over de Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations
1999, ter implementatie van de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumen-
tenovereenkomsten, aan te treffen, alsmede een hoofdstuk over exoneratie-
clausules.142 Ik respecteer deze indeling en zal daarom in deze bijdrage
slechts zeer beperkt aandacht besteden aan het Engelse recht.

B Begripsomschrijving van algemene voorwaarden

In het Engelse recht treft men slechts op één plaats iets aan wat lijkt op een
algemene begripsomschrijving van algemene voorwaarden. Ik doel in dit
verband op Regulation 5 van de Unfair Terms in Consumer Contracts
Regulation 1999, ter implementatie van de Richtlijn oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten:

‘A contractual term which has not been individually negotiated (…). A
term shall always be regarded as not having been individually negoti-
ated where it has been drafted in advance and the consumer has there-
fore not been able to influence the substance of the term.’

Wellicht ten overvloede merk ik op dat deze omschrijving beperkt is tot
bedingen in consumentenovereenkomsten.

C Gebondenheid aan algemene voorwaarden

Indien de wederpartij een document tekent waarin algemene voorwaarden
zijn opgenomen, dan zijn deze voorwaarden van toepassing, ook al heeft de
wederpartij ze niet gelezen of is hij niet op de hoogte van de exacte inhoud
(of de gevolgen) van de bedingen.143 Een uitzondering geldt mogelijkerwijs
voor niet leesbare of in een vreemde taal opgestelde algemene voor-
waarden.144 Daarbij lijkt te gelden dat in geval van consumententransacties
sneller wordt aangenomen dat in een vreemde taal opgestelde algemene
voorwaarden niet van toepassing zijn.145

Indien een document dat de algemene voorwaarden bevat niet getekend is,
maar enkel onder de aandacht van de wederpartij is gebracht, dan doen zich
gevallen voor waarin kan worden aangenomen dat er geen gebondenheid
intreedt. Zo wordt wel aangenomen dat voor of uiterlijk ten tijde van het
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142 Zie bijvoorbeeld Chitty on contracts, Volume 1, London: 2004, hoofdstukken 14 en 15.
143 L’Estrange v. Graucob [1934] 2 K.B. 394.
144 C. Girot, User Protection in IT Contracts, Den Haag: 2001, p. 308.
145 Vergelijk Geier v. Kujawa [1970] 1 Lloyd’s Reports 364; Glynn (Covent Garden) Ltd. v. Wittleder

[1959] 2 Lloyd’s Reports 409 en Crédit Lyonnais v. P.T. Barnard & Ass. Ltd. [1976] Lloyd’s Reports
557. Vergelijk eveneens C. Girot, o.c., p. 324.

01_totaal_VrA_2_2007_073020  09-08-2007  08:51  Pagina 41

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



sluiten van de overeenkomst een wederpartij de mogelijkheid moet worden
geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Gebeurt dit
niet, dan worden de bedingen geen onderdeel van de overeenkomst.146

Algemene voorwaarden worden niet noodzakelijkerwijs onderdeel van een
overeenkomst op grond van eerdere transacties tussen partijen waarbij
toentertijd een of meer standaardcontracten van toepassing werden ver-
klaard.147 Gebondenheid kan echter wel intreden indien de wederpartij
weet of moet weten dat de gebruiker algemene voorwaarden hanteert en
het voor eerstgenoemde duidelijk is dat de gebruiker alleen bereid is onder
toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden een overeenkomst te slui-
ten (‘constructive knowlegde’). Indien een of meer bedingen bijvoorbeeld in
een bedrijfstak gebruikelijk zijn en partijen gelijkwaardig zijn (‘parties are
of equal bargaining party’), dan wordt vrij spoedig aangenomen dat de alge-
mene voorwaarden toepasselijk zijn.148 Hetzelfde geldt voor algemene voor-
waarden die in een ‘regular and consistent course of dealings’ worden
gebruikt.149 Deze regel lijkt met name van belang te zijn voor bestendige
commerciële relaties.
In Parker zijn drie algemene regels geformuleerd met betrekking tot de
gebondenheid aan algemene voorwaarden die vervat zijn in een ticket of
bon:

‘1. A person receiving the ticket who did not see or know that there was
any writing on the ticket will not be bound by the conditions.
2. A person who knows there was writing, and knows or believes that the
writing contained conditions, is bound by the conditions.
3. A person who knows that there was writing on the ticket, but does not
know or believe that the writing contained conditions, will nevertheless
be bound where the delivery of the ticket in such a matter that the writ-
ing on it could be seen is reasonable notice that the writing contained
conditions.’150

De zojuist als derde genoemde regel, die ook bekend staat als het vereiste
van ‘reasonable sufficiency of notice’, wordt het meest toegepast.151 Het ver-
eiste komt erop neer dat indien de gebruiker, alle omstandigheden in aan-
merking genomen, redelijkerwijs voldoende heeft gedaan om de algemene
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146 Illustratief in dit verband zijn de zaken Olley v. Marlborough Court Ltd. [1949] 1 K.B. 532 en
Thornton v. Shoe Lane Parking Ltd. [1971] 2 Q.B. 163. Genoemde zaken hadden overigens betrek-
king op consumentenovereenkomsten.

147 Hollier v. Rambler Motors [1972] 1 All E.R. 399.
148 British Crane Hire Cpn. v. Ipswich Plant Hire Ltd. [1975] Q.B. 303.
149 Spurling v. Bradshaw [1956] 2 All E.R. 121; Kendall v. William Lillico [1969] 2 AC 31 en Cutcheon

v. Mc Brain [1964] 1 W.L.R. 125.
150 Parker v. South Eastern Ry. (1877) 2 C.P.D. 416.
151 J. Beatson, Anson’s law of contract, Oxford: 2002, p. 166.
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voorwaarden onder de aandacht van de wederpartij te brengen, deze voor-
waarden onderdeel worden van de overeenkomst. Girot merkt nog het vol-
gende op:

‘[I]f the document was intended as a mere acknowledgement of pay-
ment, the client contracting on the drafter’s terms could not reasonably
expect this receipt to contain substantial terms of the agreement. (…) In
Chapelton v. Barry UDC, for instance, the defendants had failed to identi-
fy the ticket as a contractual document, and an exoneration of liability
clause was held inapplicable. (…) In some extreme cases, judges have
even meant to impose a requirement of a “See back” mention on the tic-
ket, for instance, in the case of clauses seeking to exclude liability for
death or personal injury. In the same line of thought, Schedule 3 of the
Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1994 [inmiddels ver-
vangen door de Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999,
RRRH] qualifies all clauses which “irrevocably bind the consumer to
terms with which he had no real opportunity of becoming acquainted
before the conclusion of the contract” as “terms which may be consid-
ered as unfair.” ’152

Indien een beding ongebruikelijk of anderszins verrassend is, dan worden
strenge eisen gesteld aan de kennisgeving. In dit verband heeft de Engelse
rechter er – ietwat gechargeerd – op gewezen dat sommige clausules ‘would
need to be printed in red ink on the face of the document with a red hand
pointing to it before the notice could be held to be sufficient.’153 Deze regel
vindt eveneens toepassing in handelsovereenkomsten.154

Duidelijk zichtbare algemene voorwaarden op de plaats waar de overeen-
komst worden gesloten, ten slotte, binden in beginsel de wederpartij.

D Vernietigingsgronden

Ik volsta hier met twee opmerkingen over mogelijke verschillen in het
Engelse recht die omwille van de Richtlijn oneerlijke bedingen in consu-
mentenovereenkomsten zouden hebben kunnen, nog kunnen, of reeds zijn
ontstaan. De eerste opmerking betreft de implementatie van de contra pro-
ferentem-regel in het Engelse recht. Ik kan hierover kort zijn: de Richtlijn
heeft wat betreft de contra proferentem-regel niets nieuws in het Engelse
recht gebracht. Meer nog: de uitleg contra proferentem werd niet enkel toe-
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152 C. Girot, o.c., p. 314 en 315.
153 Geciteerd in J. Beatson, o.c., p. 167 met verwijzingen.
154 Illustratief is het arrest inzake Interfoto Picture Library Ltd. v. Stiletto Visual Programmes Ltd.

[1989] Q.B. 433.
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gepast in de common law, maar de toepassing geschiedde zowel in overeen-
komsten van ondernemers met consumenten als in overeenkomsten tussen
ondernemers onderling:

‘Regulation 7 of the 1999 Regulations refers only to one of the effects of a
failure in a term to fulfill the requirement of use of plain and intelligible
language: that where there is as a result doubt as to its meaning it shall
be interpreted in a way most favourable to the consumer. This effect does
not seem to add much to the existing position at common law, which has
long recognised a rule of construction that an ambiguous written instru-
ment shall be construed more strongly against the person who made it:
construction is contra proferentem.’155

De tweede opmerking heeft betrekking op het in de Richtlijn neergelegde
transparantiegebod. Dit gebod heeft mogelijkerwijs een meer fundamente-
le invloed op het Engelse recht wat betreft consumentenovereenkomsten:

‘The implications of this requirement for the drafting of English consu-
mer contracts are fundamental. The general style of traditional English
contractual drafting echoes the general style of English legislative draf-
ting: it is precise, detailed and elaborate, consisting of long clauses
(sometimes without punctuation), providing many definitions of the
terms or expressions which they use and attempting to leave as little as
possible to chance. In its defence, these characteristics may be argued to
allow the avoidance of disputes and, therefore, of litigation, but this
assumes a degree of understanding of the complexities of the terminolo-
gy used and its attendant legal implications which is absent in all but
the most sophisticated of commercial parties: to a consumer of average
intelligence it is incomprehensible.’156
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155 Chitty on contracts, o.c., p. 928.
156 Chitty on contracts, o.c., p. 927.

01_totaal_VrA_2_2007_073020  09-08-2007  08:51  Pagina 44

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



6 Algemene voorwaarden in het Franse recht

A Begripsomschrijving van algemene voorwaarden

Artikel L. 132-1 van de Code de la consommation bevat strikt genomen geen
definitie van algemene voorwaarden,157 maar veeleer een omschrijving van
oneerlijke, onereuze of onredelijke bedingen:

‘Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer, au
détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.’

Uit deze begripsomschrijving volgt dat de bescherming tegen onredelijke
bedingen voorbehouden is aan consumenten en zij die aangemerkt worden
als ‘non-professionnels’.158 Dit is een verschil ten opzichte van de werkings-
sfeer van de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.
Het heeft er echter de schijn van dat dit verschil aan het vervagen is.159

Artikel L. 132-1 maakt verder duidelijk dat de bescherming wordt geboden
ongeacht vormkenmerken:

‘Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support
du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures,
bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou ticket, conte-
nant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des
conditions générales préétablies.’

Belangrijker nog is dat uit de zojuist weergegeven passage expliciet blijkt
dat het toepassingsbereik van de Franse regeling verder gaat dan dat van de
Richtlijn: alle onredelijke bedingen in kort gezegd consumentenovereen-
komsten, dus ook die waarover afzonderlijk is onderhandeld, vallen onder
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157 In de Franse literatuur is echter de volgende begripsomschrijving voorgesteld: ‘Le contrat
d’adhésion peut (…) être défini comme l’adhésion à un contrat type, qui est rédigé unilatérale-
ment par l’une des parties ou par un organisme représentant ses intérêts exclusifs et auquel
l’autre adhère sans possibilité réelle de le modifier’ (J. Ghestin en I. Marchessaux-Van Melle,
‘Les contrats d’adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens’, in:
J. Ghestin  en M. Fontaine (red.), La protection de la partie-faible dans les rapports contractu-
els, Parijs: 1996, p. 4.

158 Zie R. Hardy, o.c., voor een overzicht van deze begrippen.
159 Vergelijk eveneens H. Davo, ‘Clauses abusives: loi du février 1995 transposant la directive

93/13/CEE en droit français’, European Review of Private Law, 1997, p. 162 en 163; en Sinay-
Cytermann, A., ‘Les relations entre professionnels et consommateurs en droit français’, in:
J. Ghestin en M. Fontaine (red.), La protection de la partie-faible dans les rapports contractuels,
Parijs: 1996, p. 259 e.v.
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de werkingssfeer van artikel L. 132-1 van de Code de la consommation.160 Ook
de uitzondering van artikel 1 lid 2 van Richtlijn (contractuele bedingen waar-
in dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of beginselen
van internationale verdragen zijn overgenomen, zijn niet aan de Richtlijn
onderworpen) is aan het Franse recht vreemd.161

Wel kent de Franse regeling het aan de Richtlijn ontleende voorbehoud dat
de bescherming niet wordt toegekend ten aanzien van bedingen die de kern
van de overeenkomst betreffen (kernbedingen), voor zover die bedingen dui-
delijk en begrijpelijk zijn geformuleerd:

‘L’appréciation du caractère abusif des clauses (…) ne porte ni sur la défi-
nition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la
rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les
clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.’

B Gebondenheid aan algemene voorwaarden

In navolging van de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereen-
komsten bevatten de artikelen L. 131-1 e.v. van de Code de la consommation
geen (of beter: nauwelijks) regels met betrekking tot de gebondenheid aan
algemene voorwaarden. Aan de rechtspraak zijn wel enige regels te ontle-
nen.
Het tekenen van een document waarin algemene voorwaarden zijn opgeno-
men, impliceert in het Franse recht een sterk vermoeden dat de wederpartij
van (de toepasselijkheid van) de voorwaarden op de hoogte is, dat hij van de
inhoud van de voorwaarden kennis heeft genomen en de toepasselijkheid
ervan heeft aanvaard.162 Algemene voorwaarden worden bij ondertekening
in beginsel ook dan onderdeel van de overeenkomst, wanneer de wederpar-
tij heeft nagelaten de voorwaarden te lezen of wanneer hij een of meer
bedingen niet heeft begrepen. Zoals gezegd betreft het hier echter een ver-
moeden; indien de wederpartij kan bewijzen dat hij in werkelijkheid niet
heeft ingestemd met de toepasselijkheid van het standaardcontract, dan
treedt geen gebondenheid in.163 Dit bewijs zal echter veelal lastig te leveren
zijn. In geval van een handelstransactie geldt dat het zeer onwaarschijnlijk
is, zo niet haast onmogelijk, dat een commerciële contractspartij erin slaagt
om aan te tonen dat zijn handtekening niet de aanvaarding van de voor-
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160 F. Terré, P. Simler & Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Parijs: 1999, p. 300 en 302 en H. Davo,
o.c., p. 162.

161 H. Davo, o.c., p. 162.
162 C. Girot, o.c., p. 309. Vergelijk ook M. Fontaine, ‘La protection de la partie faible dans les rap-

ports contractuels’, in: J. Ghestin en M. Fontaine (red.), La protection de la partie-faible dans les
rapports contractuels, Parijs: 1996, p. 630.

163 C. Girot, o.c., p. 309.
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waarden inhield: voor ondernemers geldt de zeer sterke presumptie dat zij
de gevolgen van het ondertekenen van documenten dienen te overzien.164

Een uitzondering is echter soms mogelijk ingeval de algemene voorwaarden
onder de handtekening zijn afgedrukt of op de achterzijde van het onderte-
kende document.165

Indien het document dat de algemene voorwaarden bevat niet getekend is,
maar onder de aandacht is gebracht van de wederpartij vóór of uiterlijk ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst, dan zijn de voorwaarden in
beginsel ook van toepassing.166 Omgekeerd geldt dat het onder de aandacht
brengen van de voorwaarden ná het sluiten van de overeenkomst in princi-
pe onvoldoende is om gebondenheid te doen laten intreden. Dit laatste is
met name relevant voor algemene voorwaarden die staan vermeld op factu-
ren, tickets en bonnetjes. In dit soort gevallen zullen de voorwaarden enkel
van toepassing zijn indien de gebruiker kan bewijzen dat de oorspronkelijke
aanvaarding van de wederpartij ook betrekking had op de later ontvangen
voorwaarden, of dat er sprake is van een nieuwe aanvaarding aan de zijde
van de wederpartij.167 In een geval werd in rechte gebondenheid aangeno-
men, aangezien de algemene voorwaarden, alle omstandigheden in aan-
merking genomen, gebruikelijk zouden zijn.168

Een verwijzing dient niet enkel tijdig te geschieden; ook dient een voldoen-
de of redelijke mogelijkheid geboden te worden om daadwerkelijk van de
voorwaarden kennis te nemen. In dit verband bepaalt artikel L. 133-2 van de
Code de la consommation:

‘Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consomma-
teurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de
façon claire et compréhensible.’

Meer specifiek bepaalt artikel L. 113-3 van de Code de la consommation:

‘Tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit, par voie de
marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprie,
informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la
responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente,
selon des modalités fixées par arrêtes du ministre chargé de l’économie,
après consultation du Conseil national de la consommation.’
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164 Cour de Cassation (1re chambre civile) 23 juli 1979, Gazette du Palais, 1979, Volume 2, p. 488.
165 Cour de Cassation (1re chambre civile) 3 mei 1979, Bulletin des arrets de la Cour de cassation

(chambres civiles), I, 1979, nr. 108.
166 C. Girot, o.c., p. 312 en 313.
167 C. Girot, o.c., p. 313.
168 Cour de Cassation (1re chambre civile) 3 juni 1970, Recueil Dalloz Sirey, 1971, p. 373.
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Artikel L. 134-1 bevat, ten slotte, de regel dat ondernemers op verzoek van
eenieder (consument) die daarin geïnteresseerd is, een exemplaar van veel-
vuldig gebruikte contractuele documenten (bijvoorbeeld een standaardcon-
tract) ter hand moet stellen:

‘Les professionnels vendeurs ou prestataires de service doivent remettre
à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des
conventions qu’ils proposent habituellement.’

Ook enkele andere wettelijke bepalingen bevatten ten aanzien van bepaal-
de type overeenkomsten en clausules soortgelijke bepalingen.169 Tegen de
achtergrond van het voorgaande, is het kort gezegd zaak dat de algemene
voorwaarden effectief aan de wederpartij zijn gecommuniceerd, of indien
de voorwaarden niet zijn opgenomen in de overeenkomst (of in bijlagen),
dat de wederpartij in ieder geval redelijkerwijs toegang heeft tot de voor-
waarden.170 Voldoende is geoordeeld het publiekelijk bekendmaken van de
algemene voorwaarden (bijvoorbeeld door middel van een duidelijk zicht-
baar bord op de plaats waar de overeenkomst wordt gesloten), op voor-
waarde dat dit duidelijk en precies geschiedt en er ook overigens daadwer-
kelijk kennis van de voorwaarden kan worden genomen.171 In geval van
handelstransacties, kan de omstandigheid dat partijen met een zekere
regelmaat overeenkomsten sluiten van belang zijn voor de vraag of de alge-
mene voorwaarden toepasselijk zijn.172

Wat betreft de gebondenheid aan algemene voorwaarden die in een vreem-
de taal (lees: een taal anders dan het Frans) zijn opgesteld, moet een strikt
onderscheid worden gemaakt tussen consumentenovereenkomsten ener-
zijds en handelsovereenkomsten anderzijds. Ten aanzien van laatstgenoem-
de categorie geldt in de regel – een enkele uitzondering daargelaten – dat
zulke voorwaarden onderdeel worden van de overeenkomst.173 De wet van 4
augustus 1994 met betrekking tot het gebruik van de Franse taal heeft ech-
ter belangrijke consequenties voor het overeenkomstenrecht, voor zover het
consumententransacties betreft.174 Deze wet stelt bijvoorbeeld in artikel 1 lid
2, op straffe van strafrechtelijke sancties, verplicht:
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169 Zie bijvoorbeeld art. 48 van de Nouveau Code de Procédure Civile en Art. L. 112-3 en 112-4 van de
Code des assurances.

170 Cour de Cassation (chambre commerciale) 4 december 1979, Semaine Juridique, Edition
Générale, 1998, IV, p. 73.

171 C. Girot, o.c., p. 317 met een verwijzing naar Cour de Cassation (1re chambre civile) 11 februari
1908, Revue Trimestrielle de droit civil, 1908, p. 357, Cour de Cassation (1re chambre civile) 1
maart 1988, Bulletin des arrets de la Cour de cassation (chambres civiles), I, 1988, nr. 57 en Cour
de Cassation (1re chambre civile) 11 maart 1969, Recueil Dalloz Sirey, 1969, p. 492.

172 C. Girot, o.c., p. 317 en 318.
173 C. Girot, o.c., p. 325 en 326 met verwijzingen. Vergelijk ook M. Fontaine, o.c., p. 630 en 631.
174 Loi no. 94-665 relative à l’emploi de la langue française.
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‘Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utili-
sation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un
bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittan-
ces, l’emploi de la langue française (…).’

Het voorgaande geldt eveneens voor ‘toute publicité écrite, parlée ou audio-
visuelle’ (art. 1 lid 2). Strikt genomen betekent dit dat alle algemene voor-
waarden, voor zover een Franse consument wederpartij is, in het Frans die-
nen te worden opgesteld. Deze verplichting is echter niet absoluut: de wet
van 4 augustus 1994 bevat enkele uitzonderingen en ook op grond van het
Europees Gemeenschapsrecht – en dan met name de regels in verband met
het vrij verkeer van goederen – zijn er redenen om aan te nemen dat de ver-
plichting begrensd is.175

Ten slotte zij opgemerkt dat de Commission des clauses abusives in maart
1990 de volgende – overigens rechtens niet-bindende – aanbeveling heeft
uitgevaardigd, specifiek voor de toepasselijkheid van algemene voor-
waarden in consumententransacties:

‘La Commission des clauses abusives,
Recommande:
Que dans les contrats proposés par les professionnels aux non-professi-
onnels ou consommateurs, soient présumées abusives, sous réserve de ce
que, dans un modèle de contrat particulier, il ne soit pas établi qu’elles ne
résultent pas d’un abus de puissance économique et n’entraînent pas un
avantage excessif pour leur rédacteur, les clauses ou combinaisons de
clauses qui ont pour objet ou pour effet de:
1. Constater l’adhésion du non-professionnel ou consommateur à des sti-
pulations contractuelles dont il n’a pas eu une connaissance effective au
moment de la formation du contrat, soit en raison de le présentation
matérielle des documents contractuels, notamment de leur caractère illi-
sible ou incompréhensible, soit en l’absence de justification de leur com-
munication réelle au consommateur[...]’176

C Vernietigingsgronden

Het criterium om vast te stellen of een beding onredelijk is, is te vinden in de
eerste alinea van artikel L. 132-1 van de Code de la consommation. De vraag is
of een of meer clausules ‘ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment
du (…) consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obliga-
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175 Vergelijk zaak C-369/89, Piageme v. Peeters [1991] Jurispr. I-2971 en C. Girot, o.c., p. 326 en 327.
176 Recommandation de synthèse nr. 91-02 van 23 maart 1990, Bulletin officiel de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes van 6 september 1990.
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tions des parties au contrat’. Indien een beding in een overeenkomst het
evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en ver-
plichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk ver-
stoort, dan wordt het beding als onredelijk beschouwd en bindt het, ingevol-
ge de zesde alinea van artikel L. 132-1 de consument niet; meer nog: het
beding is nietig (‘[l]es clauses abusives sont réputées non écrites’).177 Voor
het overige blijft de overeenkomst voor partijen bindend, voor zover de over-
eenkomst zonder de oneerlijke bedingen kan voortbestaan (art. L. 132-1, ali-
nea 8).
Op grond van artikel L. 132-1 alinea 5 van de Code de la consommation wor-
den, onverminderd de in het Franse recht aanwezige uitlegregels (zie art.
1156-1161, 1163 en 1164 van de Code civil), voor de beoordeling van het onrede-
lijk karakter van een beding alle omstandigheden rond de sluiting van de
overeenkomst, alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van
een andere overeenkomst waarvan deze afhankelijk is, op het moment
waarop de overeenkomst is gesloten in aanmerking genomen.
Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, een beding in concreto onredelijk is. Bij deze vaststel-
ling heeft de Franse rechter wel enige houvast. In de eerste plaats kunnen,
ingevolge artikel L. 132-1 alinea 2, decreten worden uitgevaardigd door de
Conseil d’État die bedingen publiekrechtelijk als onredelijk aanmerken.
Hierbij zij opgemerkt dat tot nu slechts eenmaal in 1978 van deze mogelijk-
heid gebruik is gemaakt.178 Bij dit decreet werden vooral twee soorten
bedingen verboden: clausules in een koopovereenkomst die het recht op
schadevergoeding van de koper beperken in geval van tekortkoming van de
verkoper; en clausules die ondernemers toestaan eenzijdig de aard van de
prestatie te veranderen, tenzij het gaat om een verandering die verband
houdt met de voortschrijding van de techniek zonder dat dit invloed heeft
op de prijs.179 In de tweede plaats vindt de rechter enige houvast in de bijla-
ge bij artikel L. 131-1 die een indicatieve en niet uitputtende lijst van bedin-
gen bevat die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt. Het is wel aan de
eiser (in beginsel de consument dus)180 om aan te tonen dat een of meer in
de lijst genoemde bedingen daadwerkelijk onredelijk is. In de derde plaats

VrA 2007 / 2

50

177 Zie hierover J. Kullman, ‘Remarques sur les clauses réputées non écrites’, Recueil Dalloz, 1993,
p. 59 en V. Cottereau, ‘La clause réputée non écrite’, Semaine Juridique, 1993, I, 3691. Vergelijk
ook J. Ghestin en I. Marchessaux-Van Melle, o.c., p. 55.

178 Décret no. 464 van 24 maart 1978.
179 Vergelijk R. Tjittes, o.c., p. 228.
180 Terecht merken F. Terré, P. Simler & Y. Lequette, o.c., p. 310 op dat: ‘(…) la loi du 5 janvier 1988

complétée par la loi du 1 février 1995 donne aux associations de consommateurs le droit “de
demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression des
clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professi-
onnels aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les
organisations professionnels à leur membres” (…)’. Zie inmiddels art. L. 421-1 e.v. Code de con-
sommation en met name art. L. 421-6.
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vormen ook de op grond van artikel L. 132-2 e.v. de door de Commission des
clauses abusives uitgevaardigde aanbevelingen – één zo’n aanbeveling is
hierboven reeds kort aan de orde gekomen – een bron voor de rechter. En ook
het jaarlijks rapport dat door dezelfde commissie wordt gepubliceerd,
schijnt in de praktijk van nut te zijn.181 De rechter kan, ten slotte, ook advies
vragen aan genoemde commissie.182 Opmerking verdient nog dat de Cour de
cassation controle houdt over de vaststelling of sprake is van een onredelijk
beding; de vaststelling is dus geen feitelijke vraag, maar een rechtsvraag.183

Alinea 1 van artikel L. 133-2 van de Code de la consommation bevat het begrij-
pelijkheidsgebod:

‘Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consomma-
teurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de
façon claire et compréhensible.’

Alinea 2 van hetzelfde artikel bevat de contra proferentem-regel:

‘Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au con-
sommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois
pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L.
421-6.’

Davo merkt omtrent laatstgenoemde regel het volgende op:

‘Si cette disposition est nouvelle dans le Code de la consommation et
directement issue de la directive [93/13/CEE], on peut cependant
remarquer qu’elle n’est pas nouvelle dans notre droit civil. L’article 1162
du code civil indique, en effet; “Dans le doute, la convention s’interprète
contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obliga-
tion”. La jurisprudence a toujours interprété ce texte en faveur du con-
sommateur.’184

Opmerking verdient wel dat het door Davo genoemde artikel 1162 van de
Code civil, in tegenstelling tot artikel L. 133-2 van de Code de la consomma-
tion en ook artikel 1602 van de Code civil dat ziet op koopovereenkomsten,
als zodanig geen rechtsregel is, maar slechts een gezichtspunt.185 De twee
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181 Zie art. L. 132-5 van de Code de la consommation. Vergelijk R. Tjittes, o.c., p. 229.
182 F. Terré, P. Simler & Y. Lequette, o.c., p. 309 met een verwijzing naar een decreet van 10 maart

1993.
183 F. Terré, P. Simler & Y. Lequette, o.c., p. 309.
184 H. Davo, o.c., p. 158.
185 F. Terré, P. Simler & Y. Lequette, o.c., p. 416.
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genoemde artikelen van de Code Civil zijn overigens ook van belang voor
handelstransacties.
Voor de zekerheid vermeld ik (nogmaals) uitdrukkelijk dat de hiervoor bespro-
ken vernietigingsgronden – met uitzondering van de contra proferentem-
regel in de Code civil – in beginsel enkel betrekking hebben op consumenten-
overeenkomsten. Deze oplossing is door sommige auteurs bekritiseerd.186 In
het Franse recht zijn ondernemers, voor wat betreft vernietigingsgronden,
echter niet totaal overgeleverd aan een gebruiker van algemene voorwaarden:
het leerstuk van de causa, en het mededingingsrecht kunnen bijvoorbeeld uit-
komst brengen:

‘[I]l convient de citer tout particulièrement la jurisprudence qui, prenant
appui sur la cause, répute non écrites les clauses d’un contrat des lors
qu’elles sont contraires à l’économie d’ensemble de celui-ci. (…) En dehors
même du droit civil, le droit de la concurrence permet aux professionnels
d’obtenir, notamment sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance de
1986 qui dispose qu’est nul “tout engagement, convention ou clause
contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 7 et
8”, la nullité de clauses dont certaines présentent une parenté étroite
avec les clauses réputées non écrites au titre de la législation sur les clau-
ses abusives.’187

7 Vergelijking

Een vergelijking van de onderzochte rechtsstelsels aan de hand van de in de
inleiding genoemde subonderdelen levert het volgende beeld op. Wat
betreft de begripsomschrijving van algemene voorwaarden valt op dat de
Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten differentia-
tie in enkele van de onderzochte nationale rechtsstelsels heeft gecreëerd.
Onder invloed van het Europees Gemeenschapsrecht wordt namelijk een op
punten (licht) afwijkende definitie van algemene voorwaarden gehanteerd
in geval van consumentenovereenkomsten in het Nederlandse en het
Duitse recht.
Bij de vraag of algemene voorwaarden in een concreet geval deel uitmaken
van de overeenkomst wordt in het Nederlandse recht een onderscheid
gemaakt tussen handels- en consumentenovereenkomsten. Dit komt met
name tot uitdrukking bij de deelvraag of algemene voorwaarden toepasse-
lijk zijn indien daar niet naar verwezen wordt, de gebruiker eerst bij de
schriftelijke (order)bevestiging van een reeds bestaande overeenkomst naar
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186 Zie D. Mazeaud, ‘L’attraction du droit de la consommation’, Revue Trimestrielle de droit com-
mercial, 1998, p. 104.

187 F. Terré, P. Simler & Y. Lequette, o.c., p. 311 en 312.
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de standaardvoorwaarden verwijst, er op andere wijze naar algemene voor-
waarden verwezen wordt, of wanneer een dergelijke verwijzing eerst op de
factuur plaatsvindt. In het Duitse recht is de regeling betreffende de gebon-
denheid aan algemene voorwaarden en de informatieplicht, zoals vervat in
paragraaf 305 II BGB, ingevolge paragraaf 310 I BGB niet van toepassing
op handelsovereenkomsten. Bij de gebondenheid van ondernemers aan
algemene voorwaarden in het Duitse recht gelden in principe de gewone
regels van totstandkoming. Rechtspraak in dit kader leert dat ondernemers
sneller gebonden zijn aan algemene voorwaarden dan consumenten in gro-
tendeels vergelijkbare situaties. Ten aanzien van verrassende bedingen in
het Duitse recht (par. 305 c BGB) geldt dat zij geen inhoud van de overeen-
komst worden – deze regel betreft zowel ondernemers als consumenten,
met dien verstande dat in geval van overeenkomsten tussen ondernemers
onderling er niet spoedig sprake zal zijn van een verrassend beding. Het
Engelse recht maakt slechts op een enkele plaats een onderscheid tussen
consumenten- en handelstransacties. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij in een
vreemde taal opgestelde algemene voorwaarden en in geval van bestendige
relaties. In het Franse recht wordt, ten slotte, op verschillende plaatsen bij de
vraag naar de gebondenheid aan algemene voorwaarden een onderscheid
gemaakt tussen consumenten- en handelsovereenkomsten. Dit is het meest
zichtbaar ingeval rechtens moet worden bepaald of het ondertekenen van
algemene voorwaarden inhoudt dat men met de toepasselijkheid ervan
heeft ingestemd (voor ondernemers, anders dan consumenten, geldt de zeer
sterke presumptie dat eerstgenoemden de gevolgen van het ondertekenen
van documenten dienen te overzien) en bij in een vreemde taal opgestelde
voorwaarden (ten aanzien van handelstransacties geldt dat zulke voor-
waarden in beginsel onderdeel worden van de overeenkomst).
Ook ten aanzien van de vernietigingsgronden treedt differentiatie in de
onderzochte rechtsstelsels op. Een beding in algemene voorwaarden kan in
het Nederlandse recht worden vernietigd indien het voor de wederpartij
onredelijk bezwarend is. Daarbij speelt onder andere de hoedanigheid en
onderlinge verhouding van partijen een rol. Meewegen van deze omstan-
digheid betekent dat een clausule de redelijkheidstoets eerder doorstaat
naarmate de onderlinge verhouding van partijen evenwichtiger is. Als uit-
werking van de open norm van artikel 6:233 onder a BW sommen artikel
6:236 en 6:237 BW voor consumentenovereenkomsten een aantal bedingen
in algemene voorwaarden op die respectievelijk als onredelijk bezwarend
worden aangemerkt of vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. De
contra proferentem-regel is in het Nederlands recht voor wat betreft consu-
mententransacties vervat in artikel 6:238 lid 2 BW; in handelsovereenkom-
sten is echter niet sprake van een rechtsregel, maar geldt als algemeen
gezichtspunt dat naar gelang van de omstandigheden mag meewegen dat
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een eenzijdig opgesteld beding in geval van twijfel ten gunste van de weder-
partij moet worden uitgelegd. Ook het Duitse recht hanteert voor consu-
mentenovereenkomsten een tweetal lijsten (par. 308 en 309 BGB) met een
aantal bedingen in algemene voorwaarden die respectievelijk als onredelijk
bezwarend worden aangemerkt of vermoed worden onredelijk bezwarend
te zijn. De vernietigingsgronden in de Engelse Unfair Terms in Consumer
Contracts Regulation 1999, ter implementatie van de Richtlijn oneerlijke
bedingen in consumentenovereenkomsten, zijn uitdrukkelijk beperkt tot
consumenten. De vernietigingsgronden in de Franse regeling inzake alge-
mene voorwaarden zijn overwegend beperkt tot consumententransacties.

8 Conclusie

In deze bijdrage stond differentiatie in de regulering van algemene voor-
waarden in het Europees contractenrecht centraal. Getracht is een overzicht
te geven van de algemene voorwaardenregelingen in het Europees
Gemeenschapsrecht, het Nederlandse, het Duitse, het Engelse en het Franse
recht aan de hand van vooraf vastgestelde subvragen. Daarnaast zijn de
onderzochte rechtsstelsels met elkaar, wat betreft de subvragen, vergeleken.
Op basis van deze informatie kan geconcludeerd worden dat in alle onder-
zochte rechtsstelsels een relatief verregaande mate van differentiatie
optreedt ten aanzien van algemene voorwaarden in enerzijds consumen-
tenovereenkomsten en anderzijds handelstransacties. Dit is een belangrijke
conclusie, aangezien tot op dit moment onvoldoende duidelijk was in hoe-
verre in het huidige recht daadwerkelijk een onderscheid wordt gemaakt
tussen commerciële overeenkomsten en consumentenovereenkomsten.
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de regulering van algemene
voorwaarden traditioneel een consumentrechtelijk georiënteerd onderwerp
is en daarom misschien sterker onderworpen is aan differentiatie dan ande-
re onderdelen van het overeenkomstenrecht.
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