VIB-voorwaarden 2009
Correct gebruik van de VIB-voorwaarden
Wat is het belang van de VIB-voorwaarden?
Eén van de belangrijkste redenen om de VIB-voorwaarden te gebruiken, is beperking van uw aansprakelijkheid. Wat aansprakelijkheid betreft, verkeert u als leverancier op grond van de wet in een
ongunstiger positie dan uw klant. Wanneer u hierover niets afspreekt met uw klant, bent u als leverancier namelijk aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan als u uw verplichtingen niet nakomt (ook
voor ‘gevolgschades’). Uw klant kan dus voor alle schade een vergoeding van u vorderen.
Om deze ‘scheve’ verhouding in de aansprakelijkheid te compenseren, kunt u uw aansprakelijkheid
contractueel beperken. In de VIB-voorwaarden regelt artikel 13 deze beperking van de aansprakelijkheid.

Hoe gebruikt u de VIB-voorwaarden op correcte wijze?
Omdat het gebruik van algemene voorwaarden de rechten van uw klant beperkt, heeft de wetgever
aan dit gebruik enkele strenge eisen gesteld. Om er voor te zorgen dat u een beroep op de VIBvoorwaarden kunt doen, is het belangrijk dat u aan deze eisen voldoet.
Om te zorgen dat u een beroep kunt doen op de VIB-voorwaarden dient u de VIB-voorwaarden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst:
1) ter hand te stellen (uw klant dient een exemplaar te ontvangen) en
2) van toepassing te verklaren.
U moet als gebruiker van algemene voorwaarden bewijzen dat u ook daadwerkelijk aan deze beide
vereisten heeft voldaan.

Op welke manier stelt u de VIB-voorwaarden ter hand?
De beste manier om aan voorwaarde 1) te voldoen, is het afdrukken van de voorwaarden op de achterkant van uw briefpapier. Wanneer op al uw correspondentie de voorwaarden zijn afgedrukt, is het
achteraf goed te bewijzen dat de voorwaarden door uw klant zijn ontvangen. Daarnaast kunt u op deze manier ook niet vergeten om de voorwaarden mee te zenden.
Een verwijzing naar een internetpagina waar de voorwaarden te raadplegen zijn is volgens de wet niet
voldoende om aan voorwaarde 1) te voldoen.

Hoe kunt u de VIB-voorwaarden van toepassing verklaren?
Naast het ‘ter hand stellen’ dienen de voorwaarden ook van toepassing te worden verklaard op de
overeenkomst. Dit kunt u doen door een standaardbepaling onderaan uw briefpapier te plaatsen. Het
is van belang dat u daarbij niet naar een oudere versie van de VIB-voorwaarden verwijst. Als u naar
een andere versie van de VIB-voorwaarden verwijst dan de versie die u ter hand stelt, loopt u het risico dat u daardoor geen beroep op de voorwaarden kunt doen.
Voor het van toepassing verklaren van de VIB-voorwaarden kunt u, als u de voorwaarden op de achterzijde van uw briefpapier afdrukt, de volgende bepaling gebruiken:
‘Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de VIB-VOORWAARDEN van toepassing, zoals deze luiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst. De leveringsvoorwaarden worden u,
indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.’
Let u erop dat bij brieven die per fax of e-mail worden verstuurd, de tekst van de voorwaarden op de
achterzijde niet automatisch wordt meegezonden. De tekst van de voorwaarden moet in die gevallen
dus apart worden meegezonden.

Heeft u de voorwaarden niet op de achterzijde van uw briefpapier gedrukt, of verzendt u brieven per
fax of e-mail dan kunt u daarvoor de volgende bepaling gebruiken:
‘Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de VIB-VOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht.’
Het is verstandig om in dit geval te vermelden dat de voorwaarden als bijlage zijn meegezonden. Bijvoorbeeld: ‘De VIB-voorwaarden zijn als bijlage bij deze brief/fax/e-mail meegezonden.’ Daarnaast is
het verstandig om een verzend/ontvangstbewijs van de fax of e-mail te bewaren.

Export, aanvullende eisen?
Als u zaken doet met een buitenlandse partij, is het voldoen aan de bovenstaande vereisten niet genoeg. Naast het juiste gebruik van de VIB-voorwaarden, adviseren wij u een uitdrukkelijke keuze te
maken voor het toepasselijke recht en voor een bevoegde rechter. Dit kunt u doen door de tekst van
artikel 20.1 en 20.3 van de VIB-voorwaarden letterlijk in uw overeenkomst over te nemen.
Wanneer u zaken doet met een buitenlandse partij, dient u dus om een beroep op de VIBvoorwaarden te kunnen doen:
1) de VIB-voorwaarden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen (uw klant dient
een exemplaar te ontvangen) en
2) de VIB-voorwaarden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing te verklaren en
3) de tekst van artikel 20 van de VIB-voorwaarden letterlijk in de overeenkomst over te nemen.

Is uw inkooptraject te combineren met VIB-voorwaarden?
De VIB-voorwaarden zijn geschreven om uw belangen als leverancier te behartigen. Voor uw inkooptraject zijn de VIB-voorwaarden daarom niet geschikt. Gebruik hiervoor de VIB-inkoopvoorwaarden.
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