JURIDISCH

Beton als potgrond..
In mijn vorige column had ik het over het tot stand
komen van mondelinge overeenkomsten en het toepassen van de BFBN-voorwaarden in zo’n geval. De
ƉŽƐƚďŽĚĞŚĂĚƵǁůŝũĩůĂĚŶŽŐŵĂĂƌŬŽƵĚďĞǌŽƌŐĚŽĨ
de Hoge Raad deed, op 15 oktober, uitspraak in een
zaak die daarover ging. Leuk toch om te zien dat de
BFBN-Actueel tot in de hoogste juridische kringen
wordt gelezen…

Ğ,ŽŐĞZĂĂĚŬĞĞŬǁĞůŶĂĂƌĚĞƐƉĞĐŝĮĞŬĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶǀĂŶŚĞƚŐĞǀĂů͘ĞŬǁĞŬĞƌŚĂĚƌĞŐĞůŵĂƟŐ͕
ŐĞĚƵƌĞŶĚĞĞŶŬĞůĞũĂƌĞŶ͕ƉŽƚŐƌŽŶĚĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͕ŚŝũŚĂĚ
ƐƚĞĞĚƐĨĂĐƚƵƌĞŶĞŶĂŇĞǀĞƌďŽŶŶĞŶŵĞƚĚĂĂƌŽƉĞĞŶ
verwijzing naar de algemene voorwaarden ontvangen,
ŚŝũǁĂƐĞĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞƉĂƌƟũĚŝĞĞƌŵĞĞďĞŬĞŶĚǁĂƐ
ĚĂƚƉŽƚŐƌŽŶĚĨĂďƌŝŬĂŶƚĞŶĚĞǌĞ;ďƌĂŶĐŚĞͲͿǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ
hanteren, een aansprakelijkheidsbeperking is ook geďƌƵŝŬĞůŝũŬďŝũƉŽƚŐƌŽŶĚ͕ĚĞĂŇĞǀĞƌďŽŶǁĂƐŶĂŝĞĚĞƌĞ
tĂƚǁĂƐŚĞƚŐĞǀĂů͍ĞŶůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌǀĂŶƉŽƚŐƌŽŶĚ
ďĞƐƚĞůůŝŶŐŚĞƚĞĞƌƐƚĞƚƵƐƐĞŶƉĂƌƟũĞŶŐĞǁŝƐƐĞůĚĞĚŽĐƵ(maar dit zou zomaar ook beton kunnen zijn) leverde
ŵĞŶƚĞŶƵŝƚĚĞŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞĂŇĞǀĞƌďŽŶŶĞŶ
jarenlang grond aan een cactuskweker. De bestelling
ǀŽůŐƚĚĂƚĚĞŬǁĞŬĞƌĚŝĞďŽŶŶĞŶŚĞĞŌŐĞǌŝĞŶĞŶǀĂŶ
ǁĞƌĚƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚŐĞƉůĂĂƚƐƚ͘sĂĂŬǁĞƌĚďŝũůĞǀĞƌŝŶŐĞĞŶ
ĚĞƚĞŬƐƚĚĂĂƌŽƉŬĞŶŶŝƐŚĞĞŌŬƵŶŶĞŶŶĞŵĞŶ͘dĞŐĞŶ
bon ‘voor ontvangst’ getekend. Op die bon stond een
de aansprakelijkheidsbeperking had hij ook nooit gebeperking van de aansprakelijkheid tot het in rekening
protesteerd. Op grond van al deze omstandigheden
ŐĞďƌĂĐŚƚĞĨĂĐƚƵƵƌďĞĚƌĂŐĞŶĞĞŶǀĞƌǁŝũǌŝŶŐŶĂĂƌĚĞ
ŚĞĞŌĚĞ,ŽŐĞZĂĂĚŚĞƚĂƌƌĞƐƚǀĂŶŚĞƚ'ĞƌĞĐŚƚƐŚŽĨ
algemene voorwaarden. Op enig moment voldoet de
ǀĞƌŶŝĞƟŐĚ͘
potgrond niet aan de daaraan te stellen eisen. De cacƚĞĞģŶďŽĞƌůŝũĚƚƐĐŚĂĚĞƚĞƌŚŽŽŐƚĞǀĂŶΦϳϱϬ<ĞŶƐƚĞůƚ
Vervang het woord potgrond eens door beton (en
de leverancier aansprakelijk, de leverancier beroept
kweker dan natuurlijk door aannemer). Uit ervaring
ǌŝĐŚŽƉĚĞĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚƐďĞƉĞƌŬŝŶŐ͕ĚĞĨĂĐƚƵƌĞŶ
ǁĞĞƚŝŬĚĂƚŝŶ͚ĞƚŽŶůĂŶĚ͛ƌĞŐĞůŵĂƟŐŵŽŶĚĞůŝŶŐǌĂvoor de verkeerd geleverde potgrond beliepen slechts
ken wordt gedaan. Daar is, op zich, ook niets mis mee.
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Als u op deze wijze handelt, doe het dan echter wel
ŐŽĞĚ͘sĞƌŵĞůĚĚƵƐŽƉĂůůĞƐƚƵŬŬĞŶĚŝĞǀŝĂĚĞƉŽƐƚŽĨ
,ŽŽĨĚƌĞŐĞůŝƐĚĂƚĚĞŝŶŚŽƵĚǀĂŶĞĞŶŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ
ƉĞƌĞͲŵĂŝůĚĞĚĞƵƌƵŝƚŐĂĂŶ͕ŽƉďƌŝĞǀĞŶ͕ĂŇĞǀĞƌďŽŶŶĞŶ
ŶŝĞƚǌŽŵĂĂƌĞĞŶǌŝũĚŝŐŬĂŶǁŽƌĚĞŶŐĞǁŝũǌŝŐĚ͘ůƐƉĂƌƟũĞŶĨĂĐƚƵƌĞŶ;ĞŶǀŽŽƌŵŝũŶƉĂƌƚŽŽŬŽƉƐŝŐĂƌĞŶďĂŶĚũĞƐͿ
en bij het aangaan van de overeenkomst niet hebben
dat de BFBN-voorwaarden van toepassing zijn. Dat
gesproken over het hanteren van algemene voorwaarŬĂŶ͕ĂĐŚƚĞƌĂĨ͕ĞĞŶŚŽŽƉĞůůĞŶĚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘
den, leidt een naderhand gedane verwijzing naar die
ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĞĞŶĂŇĞǀĞƌďŽŶ͕ŶŝĞƚ
tot toepasselijkheid daarvan. Vaak is er echter ook
ĞĞŶƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐĚŝĞĚĞƌĞŐĞůďĞǀĞƐƟŐƚ͘/ŶŐĞǀĂůůĞŶ
ĂůƐĚĞǌĞŝƐĚĂƚ͗ƚĞŶǌŝũĚĞĂŶĚĞƌĞƉĂƌƟũ;ŝŶĚŝƚŐĞǀĂůĚĞ
ŬǁĞŬĞƌͿĚŽŽƌĞĞŶǀĞƌŬůĂƌŝŶŐŽĨũƵŝƐƚĞĞŶƐƟůǌǁŝũŐĞŶ
ŚĞƚŐĞƌĞĐŚƚǀĂĂƌĚŝŐĚǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶŚĞĞŌŐĞǁĞŬƚŵĞƚĚĞ
toepasselijkheid van die voorwaarden in te stemmen.
KĨĚĂĂƌǀĂŶƐƉƌĂŬĞŝƐ͕ŝƐĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĂůůĞŽŵƐƚĂŶdigheden van het geval.
,ĞƚŐĞƌĞĐŚƚƐŚŽĨƉĂƐƚĞĚĞŚŽŽĨĚƌĞŐĞůƐƚƌŝŬƚƚŽĞ͗ŽŵĚĂƚ
ŶŝĞƚǁĂƐŐĞďůĞŬĞŶĚĂƚƉĂƌƟũĞŶǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶĚĞ
eerste levering over aansprakelijkheidsbeperking en
van toepassing zijnde voorwaarden hadden gesproken
ĞŶĚĞĂŇĞǀĞƌďŽŶďŽǀĞŶĚŝĞŶŶŝĞƚǀŽŽƌĂŬŬŽŽƌĚŵĂĂƌ
alleen voor ontvangst werd getekend, waren de voorwaarden niet van toepassing en werd de leverancier
veroordeeld tot schadevergoeding.
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Per van der Kooi
ĚǀŽĐĂĂƚĂĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐƐƌĞĐŚƚ
en bouwrecht
ĞůĞƌĐƋĚǀŽĐĂƚĞŶ͕>ĞŝĚĞŶ
Ɖ͘ǀĂŶĚĞƌŬŽŽŝΛĚĞĐůĞƌĐƋ͘ĐŽŵ
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