
Binnen de Bouw wordt een ieder vrijwel dagelijks

geconfronteerd met algemene voorwaarden. Daarbij

zien wij verschillende vormen aan de orde: 

algemene voorwaarden voor vrijwel alle bouw-

bedrijven toepasbaar (o.a. UAV en UAV GC), voor

specifieke branches binnen de Bouw (bijv. tot 2005:

SR en RVOI daarna DNR 2005, ALIB 2007 (installatie-

bedrijven) en NVAF voorwaarden 2009 (aannemers

funderingswerken) en specifieke voorwaarden voor

een bedrijf of concern (o.a. leverings- c.q. inkoop-

voorwaarden).

Een lust

Het grote voordeel dat aan de toepassing van 

algemene voorwaarden kleeft is uiteraard dat niet

telkens het wiel opnieuw uitgevonden moet worden

en het opstellen van uitvoerige overeenkomsten kan

worden vermeden. Allerlei praktische zaken en spel-

regels zijn in de algemene voorwaarden opgenomen

en vaak kan bij toepasselijkverklaring van die 

voorwaarden het vastleggen van een opdracht/

overeenkomst beperkt blijven tot een A-4’tje.

Bovendien bestaat er veelal de nodige (arbitrale-)

rechtspraak waardoor reeds eerder is uitgemaakt

hoe bepaalde (standaard-) voorwaarden moeten

worden uitgelegd. Tevens wordt zeker in de Bouw in

algemene voorwaarden meestal gekozen voor een

geschillenbeslechting via arbitrage. Het grote 

voordeel verbonden aan arbitrage is en blijft dat

arbiters deskundig zijn op het desbetreffende terrein

en vanuit die deskundigheid zelfstandig een oordeel

kunnen vellen. Dat ligt totaal anders voor de 

burgerlijke rechter die vrijwel nooit verstand heeft van

bouwkundige kwesties en geen ervaring heeft met

de gang van zaken binnen de Bouw. Een rechter zal

dan ook een onderzoek door externe deskundigen

verlangen met alle hoge extra kosten en vertraging

van de procesgang van dien.

Een last

De Wet - nader uitgewerkt via rechtspraak - stelt de

nodige eisen aan het beroep kunnen doen op de

algemene voorwaarden en bepaalde 

voorwaarden kunnen in het algemeen nietig zijn of

onder omstandigheden vernietigd worden. In dit

kader is ondermeer van belang:

• De algemene voorwaarden moeten voorafgaand 

c.q. uiterlijk op het moment van opdrachtverlening 

van toepassing worden verklaard. Een verwijzing op

een factuur naar de voorwaarden voldoet dus in 

beginsel niet en de toepasselijkheid moet 

bewijsbaar zijn. In een offerte of opdracht-

bevestiging moet dan ook met zoveel woorden en 

niet via de kleine lettertjes op de toepasselijkheid 

een beroep worden gedaan.

• Zeker in de situatie waarbij consumenten/kleinere 

opdrachtgevers in beeld zijn moet bovendien hard 

gemaakt kunnen worden dat de algemene 

voorwaarden ter beschikking zijn gesteld. Een 

simpele verwijzing naar een depot bij de Kamer van

Koophandel/Rechtbank voldoet alsdan niet. Wel is 

in bijzondere gevallen een verwijzing naar een 

website waarop de voorwaarden zijn geplaatst 

mogelijk.

• Totale uitsluiting van aansprakelijkheid voor 

gebreken/schade is veelal - zeker bij consumenten 

en kleinere opdrachtgevers - verboden. Hoe dan 

ook kunnen verregaande aansprakelijkheids-

beperkingen als in strijd met de redelijkheid en 

billijkheid en daarmede als ongeldig worden 

aangemerkt.

• Een gelijktijdige toepasselijkverklaring van 

verschillende algemene voorwaarden - 

bijvoorbeeld van de branche en van het eigen 

bedrijf - zal veelal tot het oordeel leiden dat er in 

het geheel geen beroep op die voorwaarden 

gedaan kan worden en dat teruggevallen moet 

worden op de Wet.

• Indien zowel opdrachtgever als opdrachtnemer 

verwijzen naar eigen voorwaarden, geldt het recht 

van de aanhouder: degene die als laatste zijn 

voorwaarden toepasselijk heeft verklaard onder 

uitdrukkelijke afwijzing van de voorwaarden van de 

ander “wint”. Voorbeeld: in de offerte verklaart de 

opdrachtnemer zijn algemene voorwaarden van 

toepassing. De opdrachtgever gaat akkoord met 
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de offerte maar stuurt zelf nog een opdracht-

bevestiging waarin de eigen voorwaarden van 

toepassing worden verklaard met afwijzing van 

de voorwaarden van opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer tekent “blind” die bevestiging 

en is gebonden aan de voorwaarden van de 

opdrachtgever. 

Zojuist kwamen aansprakelijkheidsbeperkingen

reeds in beeld. Bedacht dient te worden dat de

Wet in beginsel geen of nauwelijks beperkingen

kent wat betreft de hoogte van de 

aansprakelijkheid en de soorten schade waarvoor

aansprakelijkheid geldt. In algemene voorwaarden

is aansprakelijkheidsbeperking een van de 

belangrijkste onderwerpen en in zoverre kunnen

voorwaarden voor opdrachtgevers een behoorlijke

last opleveren. De schade bedraagt bijvoorbeeld

100 maar op basis van de voorwaarden is een

opdrachtnemer slechts aan te spreken voor 20. De

opdrachtgever zit dan met een fors financieel gat.

DNR 2011

Tot 2005 kenden architecten en ingenieurs 

(waaronder constructeurs) eigen algemene 

voorwaarden: respectievelijk de SR en de RVOI. In

2005 kwamen gezamenlijke nieuwe voorwaarden

aan de orde: De Nieuwe Regeling (DNR 2005).

Sedert 1 juli 2011 is een herziening van de DNR in

beeld: DNR 2011. Naast tekstuele verbeteringen

betreffen de belangrijkste wijzigingen ook in casu 

de aansprakelijkheid van de adviseur:

• Voor een aansprakelijkheid van architect/ingenieur 

is niet langer altijd een voorafgaande 

ingebrekestelling vereist.

• Aansprakelijkheid is niet alleen beperkt tot directe 

schade - dit was al bij eerdere versies van de 

voorwaarden zo en hierdoor kan jegens de 

adviseur geen gevolgschade waaronder 

productieverlies en winstderving geclaimd worden -

maar ook tot:

a. Naar keuze van partijen: het bedrag aan advies

kosten met een maximum van € 1.000.000,- of 

driemaal het bedrag aan advieskosten met een 

maximum van € 2.500.000,-.

b. Bij geen keuze: het bedrag aan advieskosten 

met een maximum van € 1.000.000,-.

c. Indien opdrachtgever consument is: regeling 

conform a en b maar met bepaling dat de 

aansprakelijkheidsbeperking niet lager kan zijn dan 

€ 75.000,-.

Ook de DNR 2011 (en daarbij behorende Model

Basisopdracht) onderstrepen dat algemene 

voorwaarden een lust kunnen betekenen in de vorm

van een handzaam middel om opdrachten en 

daarbij voor partijen geldende regels vast te leggen

maar ook de last kennen dat zij enerzijds op 

deugdelijke wijze van toepassing moeten verklaard

en anderzijds aansprakelijkheidsbeperkingen kennen

die passen bij de positie van de adviseur maar een

behoorlijke impact kunnen hebben op de positie van

de opdrachtgever.
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bij vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Hans Spronk. 

T +31 (0)53 480 42 76 

E j.j.spronk@kienhuishoving.nl

coördinator van de praktijkgroep Bouw- en Aanbestedingsrecht van KienhuisHoving
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