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onderaannemer komen ze voor onaange-
name verrassingen te staan. Als IT-leveran-
ciers IT inkopen, is de onderaannemer in 
die verhouding immers de IT-leverancier. 
De onderaannemer kan dus handig 
gebruikmaken van de bepalingen in de 
vaak eenzijdige leveranciersgunstige 
algemene voorwaarden.
En dat zijn er een heleboel. Zo staat er in 
de door IT-leveranciers veelvuldig 
gehanteerde algemene voorwaarden van 
Nederland ICT dat de afnemer van 
IT-diensten de betaling van facturen van 

de IT-leverancier 
niet mag opschor-
ten. Dit geldt dus 
ook voor IT-leveran-
ciers die IT inkopen 
bij onderaannemers 
en vervolgens niet 
tevreden zijn over 

de geleverde diensten. De rekening moet 
in beginsel gewoon worden betaald. Een 
effectief pressiemiddel valt daarmee weg. 
Voor meer voorbeelden zie kader.
Dit alles hoeft niet meteen te betekenen 
dat de standaardvoorwaarden dan maar 
aan de kant moeten worden geschoven. 
Partijen kunnen ook overeenkomen dat 
bepaalde artikelen uit de standaardvoor-
waarden niet van toepassing zijn. Voor de 
betreffende bepalingen moet dan wel een 
andere regeling worden overeengekomen, 
als partijen niet willen terugvallen op 
enkel de wet. Het hanteren van specifieke 

IN DE IT-BRANCHE ZIEN WE  
DAT LEVERANCIERS BEHOORLIJK 
EENZIJDIGE ALGEMENE VOOR-
WAARDEN (KUNNEN) OPLEGGEN. 
Afnemers gaan hier, wellicht niet bedacht 
op een Eventueel geschil, mee akkoord. 
Vaak weten zij ook niet precies wat er in 
die voorwaarden staat. Ook IT-leveran-
ciers lijken zich niet altijd bewust te zijn 
van de inhoud van hun eigen algemene 
voorwaarden.
Het gebeurt inmiddels regelmatig dat 
IT-leveranciers in IT-projecten geconfron-

teerd worden met de nadelen van hun 
eigen voorwaarden. Zij kopen als hoofd-
aannemer IT in bij onderaannemers, 
eveneens IT-leveranciers. Vervolgens 
verklaren zij ook op de overeenkomsten 
die ze met hun onderaannemers sluiten, 
hun standaardvoorwaarden van toepas-
sing:
• in de offerte(aanvraag);
•  (en/of) in de uiteindelijke overeen-

komst;
•  (en vaak ook nog) in een standaardzin 

onderaan briefpapier/e-mail of facturen.
Wanneer ze in geschil raken met hun 

algemene voorwaarden in geval van 
IT-inkoop bij onderaannemers, is echter 
geen overbodige luxe, waarbij uiteraard 
steeds de relatie met de hoofdovereen-
komst scherp in de gaten moet worden 
gehouden.

DUIDELIJKHEID
Er zijn dus situaties waarbij het wellicht 
goed is een andere set voorwaarden te 
gebruiken dan de standaardvoorwaarden. 
Hierbij ligt wel het risico op de loer dat het 
van toepassing verklaren misgaat. Het 
gebeurt regelmatig dat een partij in zijn 
offerte – onbewust – verwijst naar twee 
sets algemene voorwaarden:
•  In de offerte wordt een specifieke set 

voorwaarden genoemd, terwijl onder-
aan op het briefpapier naar de stan-
daardvoorwaarden wordt verwezen.

•  In de overeenkomst wordt een set 
voorwaarden genoemd, terwijl in de 
bijlage bij de overeenkomst de tekst van 
een heel andere set voorwaarden is 
opgenomen.

•  Op facturen wordt naar andere 
voorwaarden verwezen dan in eerdere 
documenten.

Dit alles is risicovol. Het moet namelijk 
duidelijk zijn welke afspraken deel 
uitmaken van de overeenkomst. Als niet 
duidelijk is welke set voorwaarden van 
toepassing is, delven mogelijk beide sets 
het onderspit.
Dat geldt zeker wanneer beide sets 

De klachten van afnemers van IT-diensten zijn ook te horen  
bij de IT-leveranciers zelf. De leveranciers ondervinden steeds  

vaker de nadelen van hun eigen algemene voorwaarden.  
IT-inkoop wordt namelijk een belangrijker onderdeel van hun  

businessmodel. Dit betekent niet dat de standaardvoorwaarden 
meteen van tafel moeten. Bolscher en De Jong scheppen  

duidelijkheid en geven tips.  
door Annemarie Bolscher en Huub de Jong beeld Shutterstock

IT-LEVERANCIERS
LIJDEN ONDER
EIGEN REGELS

LEVERANCIERS
ZIJN ZICH NIET

ALTIJD BEWUST VAN 
DE INHOUD VAN 
EIGEN ALGEMENE 
VOORWAARDEN

Verwijzen naar verschillende 
sets voorwaarden kan  
bewust gebeuren
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dienen. Bijvoorbeeld wanneer een 
opdrachtnemer op basis van één overeen-
komst meerdere diensten verleent.  
In zo’n geval kan het nodig of gewenst  
zijn om voor elke dienst een specifieke set 
voorwaarden te hanteren. Ook is de 
situatie denkbaar dat een partij altijd een 
bepaalde set voorwaarden hanteert,  
maar in een specifiek geval de voorkeur 
geeft aan een andere set. Denk hierbij aan 
het voorbeeld van de IT-leverancier die  
in bepaalde situaties wellicht beter een 
andere set voorwaarden kan gebruiken 
dan zijn standaardvoorwaarden.
Is het dan wel verstandig om in een 
standaardzin op het briefpapier en 
facturen bepaalde algemene voorwaarden 
van toepassing te verklaren, als er (soms) 
ook gebruik wordt gemaakt van andere 
voorwaarden? Dit kan zeker geen kwaad. 
Het verwijzen naar verschillende sets 
voorwaarden hoeft namelijk geen proble-
men op te leveren. Zolang maar duidelijk 
is welke voorwaarden in het specifieke 
geval van toepassing zijn.
Ook is het opletten wanneer de andere 
contractpartij zijn eigen set voorwaarden 
van toepassing verklaart. In Nederland 
geldt wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt: de algemene voorwaarden van 
degene die het eerste verwijst zijn van 
toepassing. Dit is anders als de andere 
contractpartij de toepasselijkheid 
‘uitdrukkelijk van de hand wijst’.
Het is niet altijd duidelijk of sprake is  
van uitdrukkelijk van de hand wijzen.  

tegenstrijdige voorwaarden bevatten.  
Vaak wordt in de ene set voorwaarden een 
bevoegde rechtbank aangewezen, terwijl 
in de andere wordt gekozen voor arbitrage. 
Vervolgens zijn partijen een jaar aan het 
procederen over de vraag of de rechter of 
de arbiter bevoegd is om van het geschil 
kennis te nemen. Het geschil zelf is dan 
nog niet eens inhoudelijk aan de orde 
gekomen. Heel vervelend is het ook als  
de aansprakelijkheidsbeperkingen in beide 
sets tegenstrijdig zijn. Hierdoor kan de 
gebruiker mogelijk op geen van beide 
aansprakelijkheidsbeperkingen een beroep 
doen. In het kader hebben wij tips 
opgenomen hoe deze situaties kunnen 
worden voorkomen.  
Als een wederpartij onduidelijk is geweest 
over de toepasselijkheid van de algemene 
voorwaarden, kan dit in een geschil 
uiteraard effectief worden ingezet om een 
gunstige schikking te bereiken. Een 
onzekere factor kan op die manier worden 
omgezet in een geschikt onderhandelings-
instrument.

VERWIJZEN MET EEN DOEL
Bovenstaande situaties gebeuren meestal 
onbewust. De standaardzin onderaan het 
briefpapier wordt bijvoorbeeld over het 
hoofd gezien. De gebruiker heeft dus niet 
in de gaten dat hij in feite twee sets 
algemene voorwaarden van toepassing 
verklaart. Het verwijzen naar verschillen-
de sets voorwaarden kan ook bewust 
gebeuren. Het kan namelijk een zeker doel 

Als vervolgens met de uitvoering van  
de overeenkomst wordt begonnen, 
gelden mogelijk dus de voorwaarden 
van de eerste partij. Niet zomaar 
beginnen dus (zie kader).

ONDERHANDELEN
Maar wat als partijen er niet uitkomen. 
Moeten partijen elkaars voorwaarden 
blijven afwijzen? Nee. Als beide 
partijen de toepasselijkheid van elkaars 
voorwaarden op de juiste manier 
uitdrukkelijk afwijzen, zijn er geen 
algemene voorwaarden van toepassing. 
Er zit niets anders op dan onderhande-
len over afspraken met betrekking tot 
de samenwerking en deze neer te leggen 
in een overeenkomst. Dat moet dan dus 
wel gebeuren! Ook voor IT-leveranciers 
die IT inkopen bij onderaannemers lijkt 
het onderhandelen over een voor beide 
partijen aanvaardbare overeenkomst  
de aangewezen weg. 
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Partijen kunnen  
overeenkomen dat  

bepaalde artikelen niet  
van toepassing zijn

Zes voorbeelden van leveranciersgunstige 
bepalingen in de Nederland ICT Voor-
waarden. 

1.  De levering van programmatuur 
geschiedt in beginsel ‘as-is’. De leveran-
cier zal zich slechts naar beste kunnen 
hoeven inspannen om fouten te 
herstellen.

2.  De verstrekte garanties zijn in werkelijk-
heid grotendeels beperkingen en 
uitsluitingen van garanties.

3.  Termijnen zijn slechts indicatief, althans: 
de leverancier hoeft zich slechts in te 
spannen om op tijd te leveren en dit niet 
te garanderen. Dit is vooral risicovol 
wanneer een project voor de klant 
tijdkritisch is of wanneer de klant een 
andere reden heeft om geen uitstel  
te dulden.

4.  De leverancier is niet gebonden aan een 
voorcalculatie of begroting. Hetzelfde 
geldt voor een door de hoofdaannemer 
of de klant kenbaar gemaakt budget.

5.  De aansprakelijkheid van de leverancier 
is verregaand beperkt. Dit is op zichzelf 
niet ongebruikelijk, maar wordt wel 
vervelend als de hoofdaannemer 
daarop door zijn klant verdergaand  
kan worden aangesproken.

6.  In geval van een geschil is arbitrage 
verplicht en kunnen partijen in beginsel 
niet naar de rechter. Aan arbitrage-
procedures zijn echter ook nadelen 
verbonden, waaronder de veelal  
forse kosten.

Zeven tips voor het goed verwijzen naar en 
afwijzen van algemene voorwaarden.

1.  Bij gebruik van een andere set  
voorwaarden dan de standaard-
voorwaarden: omschrijf helder welke set 
in dit specifieke geval van toepassing is 
of laat dit zien door plaatsing of 
rangorde.

2.  Plaatsing: een duidelijke verwijzing in  
de tekst van de offerte zal meestal 
prevaleren ten opzichte van een 
standaardzin in kleine letters onderaan 
het briefpapier.

3.  Rangorde: het aanduiden van de twee 
sets met een getal of een andersoortige 
nummering met prioritering. De eerste 
set heeft dan voorrang op de tweede. 
Alleen voor zaken die niet in de eerste 
set zijn geregeld, wordt teruggevallen op 
de tweede set.

4.  Wees bedacht op het van toepassing 
verklaren van eigen algemene voor-
waarden door de andere contractpartij.  
Ook als dit in een standaardzin 
onderaan het briefpapier gebeurt.

5.  Presenteer een (standaard)afwijzing van 
de algemene voorwaarden van de 
ander op een manier dat deze die 
ander niet kan ontgaan. Denk daarbij 
aan de plaats, het lettertype, de 
letterkleur en lettergrootte.

6.  Voeg de eigen voorwaarden bij.
7.  Begin niet met de uitvoering van de 

overeenkomst voordat helder is welke 
voorwaarden van toepassing zijn.

VOORBEELDEN  
GUNSTIGE  
BEPALINGEN

TIPS BIJ  
ALGEMENE  
VOORWAARDEN

REACTIES EN 
BIJDRAGEN
Voor reacties en 
nieuwe bijdragen van 
IT-experts: 
Henk Ester
020-2356415
h.ester@agconnect.nl


