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 Algemene Voorwaarden Hisfa 
 De Algemene Voorwaarden van Hisfa zijn onlangs geactualiseerd door Van Twist Advocaten 
te ’s-Gravendeel. Deze voorwaarden zijn ook in het Engels en in het Duits vertaald.  

  
 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
 Door aanbod en aanvaarding worden de Algemene Voorwaarden toepasselijk. Of de weder-
partij (koper) de Algemene Voorwaarden nu wel of niet heeft gelezen, bestudeerd en begre-
pen, het maakt voor de toepasselijkheid daarvan niet uit. Zelfs als de gebruiker (verkoper) 
wist dat de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst de inhoud van de Algemene 
Voorwaarden niet kende, is de wederpartij daaraan toch gebonden. Er is dus sprake van een 
snelle gebondenheid van de Algemene Voorwaarden.  

  
 De eerste verwijzing naar de Algemene Voorwaarden geldt, tenzij tijdens de tweede verwij-
zing uitdrukkelijk wordt gemeld dat de eerste Algemene Voorwaarden niet van toepassing 
zijn.  

  
 Vernietiging van Algemene Voorwaarden 
 De wet geeft twee vernietigingsgronden aan de wederpartij om onder de snelle gebonden-
heid van de Algemene Voorwaarden uit te komen.  

  
 1. Onredelijk bezwarend 

Als de gebruiker op een bepaling uit de Algemene Voorwaarden een beroep doet, 
maar als de wederpartij dit onredelijk bezwarend vindt, dan kan de wederpartij een 
beroep doen op de vernietigbaarheid van die bepaling. Of er sprake is van een on-
redelijk bezwarend beding is afhankelijk van de volgende factoren: 

a. de aard en de overige inhoud van de overeenkomst 
b. de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen 
c. wederzijds kenbare belangen van partijen 
d. de overige omstandigheden van het geval 

 
2. Informatieplicht 

De wet geeft aan dat de gebruiker de Algemene Voorwaarden vóór of bij de con-
tractsluiting aan de wederpartij ter hand moet stellen. Als dit niet mogelijk is, dan 
mag de gebruiker vóór de contractsluiting de wederpartij bekend maken dat en waar 
de Algemene Voorwaarden ter inzage liggen. De Algemene Voorwaarden zijn op 20 
november 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Den Haag onder nummer 
73/2013. De Algemene Voorwaarden kunnen hier kosteloos worden opgevraagd. De 
Algemene Voorwaarden staan ook op de website van Hisfa.  
 
Wanneer de gebruiker digitaal een overeenkomst sluit (per e-mail of telefonisch), 
dan is het voldoende als de Algemene Voorwaarden voor of tijdens het sluiten van 
de overeenkomst via een e-mail of fax ter beschikking worden gesteld aan de we-
derpartij. Daarbij dienen de voorwaarden door de wederpartij te kunnen worden op-
geslagen. Als dit niet mogelijk is, dan mag de gebruiker voor de totstandkoming van 
de overeenkomst aan de wederpartij bekend maken waar de voorwaarden digitaal 
kan worden opgevraagd of op verzoek per e-mail of fax worden toegezonden. De 
gebruiker moet bewijzen dat hij voldaan heeft aan de informatieplicht.  

  
 Verstrekking Algemene Voorwaarden 
 Voeg een exemplaar bij van de Algemene Voorwaarden als u een offerte, orderbevestiging 
of factuur verzendt. Vermeld op uw correspondentiepapier de volgende punten: 

a. Op alle overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Hisfa van toepassing; 
b. De Algemene Voorwaarden van Hisfa zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag 

onder nummer 73/2013; 
c. De Algemene Voorwaarden van Hisfa kunt u downloaden op de website van Hisfa; 

http://www.hisfa.nl/organisatie/algemene%20voorwaarden%20hisfa/


 

 

d. De Algemene Voorwaarden van Hisfa kunnen op verzoek direct worden toegezon-
den. 

  
 Daarnaast is het ook raadzaam om al uw relaties aan te schrijven dat u met ingang van he-
den gebruikt maakt van Algemene Voorwaarden van Hisfa en dat die van toepassing zijn op 
al uw overeenkomsten. Voeg daarbij een exemplaar van de voorwaarden en vraag aan uw 
relaties of ze de goede ontvangst van deze voorwaarden willen bevestigen. Dat kan via een 
e-mail met in de bijlage een exemplaar van de Algemene Voorwaarden in een pdf bestand of 
gewoon schriftelijk.  

   
 Geen beroep op vernietigbaarheid 
 Grote contractpartijen kunnen geen beroep doen op de vernietigbaarheid van de Algemene 
Voorwaarden. Dit gaat om partijen die een uitgebreide jaarrekening moeten publiceren of 
minimaal 50 werknemers hebben. Ook de contractpartij die zelf gebruik maakt van dezelfde 
of nagenoeg dezelfde Algemene Voorwaarden in haar overeenkomsten kan geen beroep 
doen op de vernietigbaarheid. 

  
 Vernietigen  
 Het vernietigen van een bepaald beding kan zowel in als buiten rechte geschieden. Dat wil 
zeggen dat een wederpartij de vernietiging ook zelf in kan roepen. De wederpartij moet dat 
wel doen binnen de verjaringstermijn van 3 jaar, die begint te lopen vanaf het moment dat de 
gebruiker een beroep doet op een bepaald beding.  

   
 Reflexwerking 
 In de wet worden een zwarte en grijze lijst genoemd. Op de zwarte lijst staan bedingen die 
als onredelijk bezwarend worden gezien en daardoor nietig zijn. Op de grijze lijst staan be-
dingen die verdacht zijn. De gebruiker moet in die gevallen aantonen dat het beding niet 
onredelijk bezwarend is. In de Algemene Voorwaarden van Hisfa is geen beding te vinden 
dat als onredelijk of verdacht kan worden aangemeld.  

  
 Hieronder worden nieuwe of gewijzigde artikelen toegelicht.  
  
 Artikel 5 Levering 
 Dit artikel bepaalt dat levering van zaken geschiedt op basis van de ICC INCO-terms. Deze 
geven een verklaring van de meest gebruikte termen in het handelsverkeer, om zodoende 
onzekerheden en verschillen in de interpretatie van de verschillende termen te vermijden of 
te verkleinen. De INCO-terms zijn slechts van belang voor zaken met het buitenland. 

  
 Artikel 8 Garanties 
 Een tekortkoming is aan de schuld van de debiteur (degene die moet presteren) te wijten, 
indien hij niet voldoende heeft gedaan om dit te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het 
inschakelen van een onbekwame hulppersoon of gebruikmaken van ongeschikte zaken.  

  
 Artikel 12 Ontbinding 
 Dit artikel geeft regels met betrekking tot de ontbinding van een overeenkomst. Niet op 
grond van een eigen tekortkoming, maar op grond van de wanprestatie van de wederpartij, 
kan de gebruiker een overeenkomst door de rechter laten ontbinden. Hij kan ook zelf de 
overeenkomst ontbinden, mits dit schriftelijk gebeurt.  

  
 Artikel 12 Eigendomsbehoud 
 Met dit artikel houdt de gebruiker een bevoorrechte positie bij een surseance van betaling 
(door de rechter verleende opschorting van betalingsverplichtingen) of een faillissement van 
de wederpartij.  

  
 Vertalingen 
 De Algemene Voorwaarden zijn in het Engels en Duits vertaald. De Nederlandse tekst is bij 
eventuele verschillen steeds beslissend.  

  
 Meer informatie 
 Voor meer informatie neemt u contact op met het secretariaat van Hisfa. Contactpersoon: 
mevr. J.M. Speksnijder, telefoonnummer: 010 760 13 40 of e-mail naar: info@hisfa.nl.  
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