
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TLC CHECKLIST  
 

CONTRACTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

 

INLEIDING 
 
Waarom een checklist? 
Bedrijven sluiten steeds meer overeenkomsten op diverse terreinen. Te denken valt aan 
inkoopcontracten, verkoopcontracten, samenwerkingsovereenkomsten zoals distributie, 
agentuur, inleencontracten, arbeidscontracten, algemene voorwaarden, 
exploitatieovereenkomsten, opdrachtverlening aan derden, ICT contracten, zoals 
automatiseringsovereenkomsten of voor contracten voor het bouwen en onderhouden 
van een website.  
 
Het bedrijfsleven heeft veel kennis van de eigen business. Echter, de  ontwikkeling van 
markt en de juridisering van de maatschappij vraagt ook om een goede kennis van het 
privaatrecht. Immers, een gebrekkige kennis van het privaatrecht leidt tot gebrekkige 
contracten, met alle risico’s van dien: misverstanden, claims, vertraging in de uitvoering 
van bedrijfsactiviteiten, gederfde winst, gedemotiveerde medewerkers en negatieve 
publiciteit. 
 
Kortom, reden genoeg om binnen uw onderneming aandacht te schenken aan de 
kwaliteit van overeenkomsten om eventuele problemen en kosten/schade zoveel 
mogelijk te voorkomen of beperken. 
 
Voor wie? 
Deze handleiding is met name bedoeld voor diegenen die (regelmatig) overeenkomsten 
opstellen en beoordelen, maar kan tevens zinvol en interessant zijn voor hen die er 
slechts zijdelings of indirect mee te maken hebben. 
 
Inhoud van deze handleiding 
Deze handleiding geeft een schets van de organisatorische en juridische 
aandachtspunten voor het opstellen, beoordelen en aangaan van een overeenkomst, 
hetgeen leidt tot een beter begrip van de bij de handleiding behorende checklists. Indien 
men gebruik maakt van een modelovereenkomst, zijn de checklists handig als controle 
op een juiste uitvoering van de voor- en nafase. 
 
Met de korte checklist kan een snelle controle worden uitgevoerd. De uitgebreide 
checklist is vooral bedoeld als stappenplan.  
 
Natuurlijk is het niet zo dat alle punten in de checklist altijd in iedere overeenkomst 
passen. Dat hangt af van het soort overeenkomst en de bij de overeenkomst betrokken 
belangen (zo is het bedingen van zekerheden niet altijd noodzakelijk). 
 
Op de laatste pagina is aangegeven hoe een overeenkomst in grote lijnen moet worden 
opgesteld. 
 
Belangrijk om te weten 
De checklists en de handleiding zijn gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. 
Nieuwe wetgeving en jurisprudentie kunnen aanpassingen of aanvullingen noodzakelijk 
maken. Er kunnen daarom geen rechten of aanspraken worden ontleend aan deze 
handleiding en checklists. 
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 CHECKLIST OVEREENKOMST 
 
I Aangaan overeenkomst 
 
 structuur/coördinatie m.b.t. opzet, voortgang en afronding  
 is het doel van de overeenkomst voldoende helder, zijn de benodigde middelen 

voor handen?  
 bevoegdheid om overeenkomst aan te gaan  
 onderhandelingskennis aanwezig 
 algemene voorwaarden 
 van invloed zijnde regelgeving 
 
II De overeenkomst inhoudelijk  
 
 partijen zijn daadwerkelijk bevoegd en juist weergegeven 
 considerans (oorzaak/doel/aanleiding of ook de ´aanloop´ van de overeenkomst) 
 soort overeenkomst (inspannings- of resultaatsverbintenis, klopt dat met intentie) 
 benoemde of onbenoemde overeenkomst 
 prestaties (nauwkeurig omschreven, het hoe en wanneer moet voldoende zijn 

bepaald, prijs in- of exclusief BTW, garanties, controle) 
 begin/einde/duurbepalingen 
 nakomingsbepalingen (inclusief sanctie in geval van wanprestatie, zoals boetes) 
 zekerheidsbepalingen (zekerheidsrechten zoals pand) 
 redactioneel/formeel: definitiebepalingen van belangrijke bepalingen, 

ondertekening en datering, werkbaar en leesbaar, taalfouten. 
 
III Uitvoering overeenkomst 
 
 origineel registreren (scannen in eventueel aanwezige of te realiseren digitale 

contractenbank) en archiveren 
 controle op uitvoering/incasso 
 leer van in het verleden gemaakte fouten 
 
UITGEBREIDE CHECKLIST OVEREENKOMST 
 
I Aangaan van de overeenkomst 
 
Vooronderzoek (“deskresearch”: fase die voorafgaat aan het aangaan van een 
overeenkomst) 
 wie heeft de coördinatie en controle  
 wie mag de overeenkomst aangaan?  
 keuze voor bepaalde contractsvariant  
 afstemming noodzakelijk met andere overeenkomsten 
 juridisch/fiscaal/technische/specialistische kennis vereist? (tijdig bij 

betrekken/inschakelen) 
 check op eventuele aanbestedingsregelgeving 
  
Onderhandelingen 
 eerst vaststellen: heeft onderhandelaar/verantwoordelijke voldoende kennis van 

de precontractuele fase? (zo nee, check handleiding op dit punt) 
 vooraf (schriftelijk) melden aan wederpartij wie namens de onderneming bevoegd 

is de overeenkomst aan te gaan 
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 (schriftelijke) afspraken maken over wijze van onderhandelen: benoemen van de 
betreffende fasen en afspreken welke rechten en verplichtingen in die fase gelden 
(denk aan verdeling betaling kosten onderhandelingen, zoals van de offerte, 
eventuele onderzoekskosten, administratie, duidelijk afspreken wie welke kosten 
draagt als geen overeenkomst totstandkomt, uitsluiten van aanspraak vergoeding 
positief contractsbelang) 

 algemene voorwaarden, indien aanwezig de eigen algemene voorwaarden aan 
wederpartij ter hand stellen voordat overeenkomst wordt gesloten, anders zijn de 
algemene voorwaarden niet van toepassing; tegen algemene voorwaarden van de 
wederpartij in beginsel altijd schriftelijk voorbehoud of bezwaar maken, anders 
heb je kans dat deze gelden (zo nodig over verschillen in de algemene 
voorwaarden onderhandelen) 

 bedingen exclusiviteit (uitsluiten van gelijktijdig onderhandelen met derden-
“kapers op de kust”) en bedingen “evenaren beste aanbod” 

 
II Inhoud van de overeenkomst 
 
Partijen (onderzoek) 
 nauwkeurige vermelding partijen  
 vertegenwoordiging, volmacht,  tekeningsbevoegdheid 
 handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid (vooral van belang bij 

kleinere contractspartners en particulieren) 
 bij bedrijven: controle handelsnaam, vestigingsplaats vennootschap, `bestaan´ 

van de rechtspersoon, plaats van de rechtspersoon binnen concern, soms artikel 
6:235 BW hoedanigheid (beroepsmogelijkheid bepalingen algemene 
voorwaarden), soms statutaire goedkeuring van raad van commissarissen vereist, 
soms moederbedrijf laten meetekenen 

 invloed eventuele publiekrechtelijke voorschriften en aanwezigheid vereiste 
vergunningen/diploma´s (b.v. Vestigingswet), onderzoek naar kredietwaardigheid 

 risico, waar mogelijk, bij wederpartij leggen 
 
 
Considerans 
 waarom sluiten partijen overeenkomst (de “considerans”); kenbaarheid motieven 

van groot belang voor uitleg overeenkomst bij eventuele onenigheid. 
 
 
Prestaties 
 zo exact mogelijke omschrijving prestaties over en weer (denk aan specificaties, 

aanduidingen, verzekering, bepaalde kosten en rechten 
 prijs en betalingscondities, wie draagt welke kosten (zie ook hieronder bij kopje 

tegenprestatie)? 
 resultaats- of inspanningsverbintenis?; duidelijk omschrijven hoever inspanning 

gaat (voorbeeld: Een netwerk beheerde belooft je netwerk te onderhouden, deze 
kan een storingsvrij netwerk echter nooit garanderen) 

 wie draagt risico bij vergaan nieuw gemaakte zaak (artikel 5:16 BW)? 
 juridische levering en feitelijke levering 
 tijdstip overgang risico, verzekering hierop aangesloten? 
 duuraspecten van rechten en verplichtingen: onderscheid tussen datum 

ondertekening en effectieve datum inwerkintreding, check wettelijke regeling 
(dwingendrechtelijk) inzake maximale duur (denk bijvoorbeeld aan arbeids- en 
huurrecht), stilzwijgende verlenging (wel of niet gewenst?), wijze van beëindiging 
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(al dan niet tussentijdse opzegging, gronden, vorm ervan, opzegtermijn, 
ontbinding), gevolgen van beëindiging beschrijven 

 wijzigingsbevoegdheid met betrekking tot de inhoud van de prestatie (zie artikel 
6:237 onder c BW) en wijziging van omstandigheden 

 overlegverplichting 
 documentatie (desgewenst bedingen) 
 minimum afnameverplichting (willen we dat wel?) 
 verbod andere producten elders te betrekken (willen we dat wel?); bepaalde 

leveranciers bedingen dit ook in hun algemene voorwaarden op straffe van een 
boete, let hier op 

 aanduidingen van naam en merk 
 
Nakoming bij zaken 
 zorgplicht vooraf 
 soort zaken (kwaliteit; regeling meer/minder) 
 nakoming door derden of aan derden 
 levertijd (artikel 6:237 onder c BW) 
 tests overeenstemming monster en model, controleprocedure, klachtenprocedure, 

klachtenregeling (artikel 6:89 BW) 
 verval van rechten na niet tijdige goedkeuring/reclame 
 medewerking aan zakenrechtelijke akten (volmacht daartoe) 
 teruggave documenten 
 
Nakoming bij diensten 
 vakbekwaamheidsniveau 
 dienstverlening door derden (stagiaires) 
 rekening en verantwoording (hoe) 
 beschikbaarheid documenten/teruggave 
 eigendom schriftelijke resultaten van de verleende dienst 
 
Tegenprestatie 
 wijze van betaling, rente bij te late betaling 
 tijdstip en plaats van betaling; periodieke betaling 
 vooruitbetaling; vervroegde aflossing 
 bedongen rente bij te late betaling 
 indexatie 
 buitengerechtelijke incassokosten 
 contractuele clausule: in geval van een procedure voldoet de in het ongelijk 

gestelde partij alle door de wederpartij gemaakte kosten 
 proceskosten 
 prijs (opbouw, in- of exclusief onkosten: voor vracht verzending verpakking) 
 koppeling prijs aan eenheid 
 bruto/netto; BTW (optieregeling) 
 kwantumkorting 
 verrekening (uitsluiting) 
 verjaring en verval 
 
Fiscale aspecten 
 wie draagt de fiscale gevolgen van het contract, respectievelijk de fiscale risico´s 
 BTW bij leveringen/diensten 
 Wet Belastingen Rechtsverkeer 
 verleggingsregeling 
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 gebruiksbelastingen, precario 
 inhoudingen op vergoedingen 
 
Zekerheden, garanties nakoming 
 schadevergoeding, ingebrekestelling en verzuim (strekking nakomingstermijn) 
 eigendomsvoorbehoud 
 recht van reclame 
 boetebedingen (wat is het karakter van de boete: stimulans om na te komen, 

gefixeerde schadevergoeding) 
 schadevergoeding 
 voorrechten 
 bankgarantie 
 pand of hypotheek 
 borgtocht 
 hoofdelijkheid moeder/houdster 
 garanties (denk aan onbezwaard zijn van zaken, schone bodem, verborgen 

gebreken) 
 opschortingsrechten (retentierecht, opschorting nakoming) 
 
Exoneraties 
 clausules met betrekking tot uitsluiten of beperken aansprakelijkheid, 

vrijwaringsbedingen 
 formuleren van overmacht 
 onderscheiden: handelingen, groepen (hulppersonen), materialen en 

hulpmiddelen, gevolgen (vertragingsschade, transactieschade, immateriële 
schade) 

 tot bepaalde bedragen (limiet aanbrengen) 
 tot bepaalde tijd (binnen bepaalde tijd klacht of vordering indienen op straffe van 

verval aanspraak) 
 verplichtingen tot het verrichten van aanvullende handelingen of aanvullende 

informatie (veiligheidsrapportage, boekhouding of jegens fiscus) 
 
Beëindiging 
 opzegging (termijn, tijdstip, aanvullende schadevergoeding, tussentijdse 

opzegging, vorm mogelijkheden voor beide partijen gelijk?) 
 ontbinding (zie artikelen 6:265-6:279 BW), geheel of gedeeltelijk bij faillissement, 

surseance van betaling, overlijden, curatele, bedrijfsoverdracht aan concurrent, 
opzegging krediet, uitoefening bodemrecht fiscus, verlies vakbekwaamheidseisen, 
eventueel beding houdende afstand van ontbinding? 

 regeling voor teruggave goederen, inspectieregeling, opheffen rekeningen, 
beëindiging verzekeringen, teruggave documenten, e.d. 

 ontbinding wegens “wanprestatie” (toerekenbare tekortkoming in de nakoming) 
ook opnemen als ontbindende voorwaarde (geen terugwerkende kracht, wel 
zakenrechtelijke werking, zie artikel 3:84 lid 4 BW) 

 
Geschillen 
 omschrijving, forum en rechtskeuze, arbitrage, bindend advies, domiciliekeuze, 

mogelijkheid van “mediation” 
 
Overgangsrecht 
 vervallen verklaren van eerdere contracten 
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Aanvullende clausules 
 geheimhouding (op straffe van boete) 
 bezichtiging, inzage nota´s (op straffe van boete) 
 teruggave van materiaal (op straffe van boete) 
 non-concurrentiebeding (bij verkoop bedrijf, beëindiging samenwerking, uittreden 

uit directie of bedrijfsleiding); (op straffe van boete) 
 bepalingen inzake bewijslastverdeling 
 “conversiebepaling” respectievelijk een bepaling dat restant contract verbindend 

blijft indien een onderdeel onverbindend zou blijken 
 anti-rechtsverwerkingsclausule: de uitoefening van rechten en het tijdstip waarop 

zulks geschiedt, alsook de volgorde waarin, is ter keuze van de desbetreffende 
partij; het niet uitoefenen kan nimmer als afstand of verwerking van rechten 
worden uitgelegd 

 
Redactioneel 
 vierhoekenbeding: alle eerder gemaakte afspraken, overeenkomsten, concepten 

met betrekking tot het geregelde in deze overeenkomst vervallen (of niet!) 
 “entire agreement clause”, alle bijlagen (schriftelijk, door beide partijen getekend) 

maken deel uit van de overeenkomst 
 betekenis opschriften boven contractbepalingen 
 wijzigingen in contract: door beide partijen getekend, met ingang van bepaalde 

datum  
 omvangrijke overeenkomst: inhoudsopgave 
 voor technische of niet eenduidige begrippen definities opnemen 
 extra controle verwijzing naar andere bepalingen en wetsbepalingen (voorkeur: 

woordelijk opnemen) 
 bedragen vermelden in cijfers en letters 
 soms: keuze voor authentieke vastlegging overeenkomst: executoriale titel 
 bij ondertekening vermelden hoeveel exemplaren ondertekend zijn 
 parafering aan de voet van elke pagina 
 
 
III Uitvoeren van de overeenkomst 
 registratie/archivering (contractenbank) 
 bewaking/controle op nakoming verplichtingen uit overeenkomst (zowel van uw 

onderneming als van wederpartij) 
 leer van in het verleden gemaakte fouten (eventuele fouten direct terugkoppelen 

en verwerken) 
 


