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Contract Terms & conditions

Tegenstelbaar?

Inhoud

GDPR

Wat is een contract?

Wie kan contracten
afsluiten?

Wat kan in een contract 
staan? 

Welke gegevens kunnen

we bijhouden

Battle of the forms
Managing contracts



3

CONTRACTEN

Wat Wie Inhoud

Geruisloos contracteren Vertegenwoordigingsbevoegd B2B – B2C

1. LOI
2. Vormvereisten
3. Bestelbon
4. Factuur

Orgaantheorie
Mandaat & tegenstelbaarheid

Onrechtmatige bedingen
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Contract: Wat?  

❖ Contract vs Overeenkomst

❖ Aanbod aanvaarding

❖ Wilsovereenstemming – doel ‘afdwingbare’ verbintenissen

1. (Wils)bekwaambeid

2. Wilsovereenstemming: aanbod- aanvaarding

3. Voorwerp: subjectieve en objectieve essentiële elementen

4. Oorzaak: ?

❖ Consensualisme

❖ Informalisme

❖ Pre-overeenkomsten: LOI etc. 

❖ Gevaren
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DE BESTELBON

• Verplicht B2C:

• Als voorschot of uitgesteld (deels of geheel)

• Diensten als consument het vraagt 

• (tenzij tegen forfait of bij diensten te koop aangeboden met publieke prijsvermelding).

• Vermeldingen KB 30 juni 1996 art, 19:

• de naam of benaming, het adres, KBO nr;

• de datum en het volgnummer van die bon;

• een beschrijving die een zekere identificatie van het goed of de dienst mogelijk maakt;

• de eenheidsprijs, de hoeveelheid en de totale prijs;

• het bedrag van het betaalde voorschot;

• het saldo;

• de datum of termijn van de levering van het goed of van het verlenen van de dienst;

• de handtekening van de onderneming.
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DE FACTUUR

• Fiscale verplichting

• Inhoud

• Oorzaak/voorwerp

• Fiscale vermeldingen

• Datum

• Nummer

• Identificatie (naam, vennootschap, KBO, BTW of vrijstellingsreden)

• Bankrekening

• Handtekening is kwijtschelding

• Taal

• KB 18 juli 1966 : exploitatiezetel onderneming

• HvJ 21 juni 2016 » Vlaams taaldecreet (tweede factuur is mogelijk in internationale context)

• Nietig, maar te vervangen 
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Contract: Wie?  

1. Orgaan theorie

❖ Bestuurders (zaakvoerder): individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid.

❖ Limieten:

• Wet

• Statuten: maatschappelijke doel, vertegenwoordigingsbeperkingen: NV, BV niet tegenstelbaar aan 3de 
tenzij kwade trouw

2. Mandaat

❖ Algemeen – specifiek

❖ In uitdrukkelijke bewoordingen – algemene bewoordingen

3. Schijnmandaat

❖ Materieel element

❖ Derde te goeder trouw met nadeel

❖ De lastgever heeft bijgdragen tot schijn (fout of niet-fout)
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Contract: Inhoud?  

• Bevoegdheidsbedingen – toepasselijk recht

− Verordening ROME I en EEX (Brussel I)

− Arbitrage – mediatie

• Betalingstermijnen, compensatie, netting…

• Interesten, schadebedingen

• Leveringsvoorwaarden

• Levering – risico overgang – eigendomsvoorbehoud

• Inco terms

• Aansprakelijkheidsbeperkingen

• Niet voor opzet

• Niet voor lichamelijke schade

• Boeteclausules: marginaal toetsingsrecht 1231 BW
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ONRECHTMATIGE BEDINGEN B2B

• B2B en B2C

• Geen kennelijke onevenwichtige bedingen sluiten

• B2B: Zwarte Lijst A priori onrechtmatig:

1. Onherroepelijk voor de ene, niet voor de andere

▪ Algemeen verbod op de potestatieve voorwaarde

2. Eenzijdig interpretatie recht

▪ Quid eenzijdig wijzigingsrecht

3. Afstand van verhaal bij betwisting

▪ Quid partij beslissing

▪ Quid clausule met zelfde resultaat

- Delaware courts and law, dure arbitrages…

4. Aanvaarding voorwaarden zonder kennis
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ONRECHTMATIGE BEDINGEN B2B

• GRIJZE LIJST Behoudens tegendeel onrechtmatig:

1. Eenzijdige wijzigingen van prijs/kenmerken en voorwaarden

2. Stilzwijgende verlenging/vernieuwing zonder redelijke opzegtermijn

▪ Verlenging vs. Vernieuwing

▪ Wat is ‘redelijke opzegtermijn’

3. Zonder tegenprestatie economisch risico verleggen

4. Wettelijk recht van verhaal bij wanprestatie inperken

▪ Aansprakelijkheids beperkingen?

5. Verbinden zonder redelijke opzegtermijn

▪ Quid overeenkomst bepaalde duur?

6. Exoneratie opzet zware fout of niet uitvoeren essentiële verbintenissen

▪ Volledige exoneratie of ook beperking aansprakelijkheid?

7. Bewijsmiddelen beperken

▪ Verplichte communicatie wijzen?

8. Kennelijk niet evenredig schadebeding



11

Onrechtmatige bedingen B2C

• Consument ok onbepaalde duur niet laten opzeggen met ‘redelijke opzegtermijn’;

• Ontbinding bij overmacht afhankelijk maken van schadevergoeding

• Exoneratie voor opzet, grove schuld of niet uitvoeren (uitz overmacht)

• Wettelijke waarborgen opheffen/aantasten

• Onredelijke korte termijn melden gebreken

• Compensatie consument uitsluiten

• Schadebeding consument zonder equivalent voor onderneming

• Ok onbepaalde duur zonder redelijke opzegtermijn te bepalen 

• Onredelijk lange duur stilzwijgende verlenging

• Te lange termijn voor verzet tegen automatische verlenging

• Bewijs beperken consument

• Consument af laten zien van verhaal bij betwisting

• Andere rechter dan woonplaats verweerder of plaats verbintenis (IPR BRUSSEL I)
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Onrechtmatige bedingen B2C

• Bij niet uitvoering disproportionele schadevergoeding (quid verschil met 1231 bw)

• Uitsluiten aansprakelijkheid lichamelijke schade

• Onweerlegbaar de instemming van de consument vast te stellen met bedingen die hij niet 
kon kennen vóór het sluiten van de overeenkomst;

• Inhouden voorschot bij annulatie als niet ook zo ten nadele van onderneming  of als 
onderneming zelf opzegt 

• Niet gebonden zijn door gevolmachtigden (of enkel na bijzondere formaliteit);

• bij gebrekkige uitvoering  wettelijke rechten van de consument beperken;

• overdracht van de overeenkomst door de onderneming, met verlies van garanties voor de 
consument;

• prijs verhogen omwille van de weigering van de consument om via bankdomiciliëring te 
betalen;

• prijs verhogen omwille van de weigering elektronische facturen
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Algemene voorwaarden

Tegenstelbaarheid Inhoud

B2B – B2C Klassieke structuur

publiciteit
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Algemene voorwaarden

B2C

• Niet louter op factuur (artikel VI,2 7°)

B2B

• Ook door uitwisseling van facturen in langdurige relatie

PROCEDUREEL

• Cassatie 18 juni 2021

• Werkelijke mogelijkheid tot kennis voor contractsluiting van ‘de bedingen’ niet louter het ‘bestaan’ (cassatie 
16 september 2016, 5:23 BW)

• Achterzijde is enkel ok als verwijzing op voorzijde; tenzij voor ‘buitensporige bedingen’ (cf UNIDROIT) : 
‘verrassingseffect’,

B2C – B2B

▪ Vb forfaitaire verbrekingsvergoeding 30% bij keuken

▪ Vb geen opschortende voorwaarde autolening

• Bewijslast bij onderneming

• Gemiddelde consument vs Onderneming (kern activiteit of niet?)
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Algemene voorwaarden

MATERIEEL 

• VI,37 WER ‘duidelijk en begrijpelijk’

SANCTIE

• Enkel beding niet tegenstelbaar, aanvullend recht blijft
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Algemene voorwaarden

• Battle of the forms – tegenstelbaarheid bij verschillende voorwaarden

− Oplossing : onduidelijkheid in de rechtspraak

• Werderkerige opheffing(knock out rule)

• First shot (voorwaarden van het aanbod)

• Last shot (voorwaarden van aanvaarding die niet zijn betwist, of deze van tegenaanbod dat werd

aanvaard)

• Inhoud = contract

• Vaak verstopt men daar de minder ‘commerciële clausules’

• Aansprakelijkheidsbeperkingen

• Eigendomsvoorbehoud

• Betalingsvoorwaarden interesten etc

• Rechtskeuze, keuze bevoegde rechtbank
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GDPR

GDPR Marketing

Verordening Toestemming
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GDPR concepten

Natuurlijke persoon:
= Levende individu

Persoonsgegeven:
= Elke info over een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon (DATA 
SUBJECT)

Verwerking:
= Elke handeling ivm persoonsgegevens 
(verzamelen, opslaan, doorgeven, registreren, 
wijzigen, gebruiken, ophalen, wissen of 
extractie)
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Actoren

Verantwoordelijke:
Wie doel en middelen bepaalt van de verwerking

Verwerker:
Wie verwerkt onder controle van verantwoordelijke
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Principes

Rechtvaardig doel:
1. CONSENT

2. CONTRACT

3. LEGAL OBLIGATION

4. LEGITIMATE INTEREST
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E-marketing

• GDPR

• Consent opt-in direct marketing

• Niet voor gelijkaardige producten en diensten als al afgenomen 

• Niet voor contractsuitvoering

• Uitdrukkelijke opt in voor verzenden van e-mails voor reclame

• VOORWAARDEN:

• Duidelijk als reclame (globale indruk)

• Verstuurder identificeren

• Duidelijk inzake prijsvermindering of aanbiedingen en makkelijk te vervullen

• Wedstrijden duidelijk en deelnamevoorwaarden ook duidelijk

• Info over recht tot verzet

• Oorsprong boodschap niet verbergen
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Consumentenrecht NCOI 27 januari 2022
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