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Correct gebruik van de Metaalunievoorwaarden 

 
Wat is het belang van de Metaalunievoorwaarden? 
In de Metaalunievoorwaarden zijn allerlei bepalingen opgenomen waarop u als aanbieder of leve-
rancier kunt terugvallen als dat nodig is. Zij zorgen ervoor dat uw positie sterker is dan wanneer u 

geen afspraken maakt. In dat geval gelden namelijk de wettelijke regels. Die zijn voor u als aan-
bieder of leverancier vaak nadelig. 
 
Een belangrijk voorbeeld daarvan is uw aansprakelijkheid. Wat aansprakelijkheid betreft, verkeert 
u als leverancier op grond van de wet in een (veel) ongunstiger positie dan uw klant. Wanneer u 
hierover niets afspreekt met uw klant, bent u als leverancier namelijk aansprakelijk voor alle scha-
de 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 Metaalunievoorwaarden regelt artikel 13 deze beperking van de aan-
sprakelijkheid.  
 

Omdat het gebruik van algemene voorwaarden de rechten van uw klant beperkt, heeft de wetgever 
aan dit gebruik enkele strenge eisen gesteld. Om ervoor te zorgen dat u een beroep op de Metaal-
unievoorwaarden kunt doen, is het belangrijk dat u aan deze eisen voldoet.  
 
Hoe gebruikt u de Metaalunievoorwaarden op correcte wijze? 
Om te zorgen dat u een beroep kunt doen op de Metaalunievoorwaarden dient u de Metaalunie-
voorwaarden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst: 

 
1) van toepassing te verklaren en 
2) ter hand te stellen (uw klant dient een exemplaar te ontvangen).  
 
U moet als gebruiker van algemene voorwaarden bewijzen dat u ook daadwerkelijk aan deze beide 

vereisten heeft voldaan. 
 

Hoe kunt u de Metaalunievoorwaarden van toepassing verklaren? 
U kunt de Metaalunievoorwaarden van toepassing verklaren door een standaardbepaling onderaan 
uw briefpapier te plaatsen. Dit kan via één van de clausuleteksten die u hieronder aantreft. Ik advi-
seer u daarnaast de Metaalunievoorwaarden uitdrukkelijk in de tekst van uw offerte en/of op-
drachtbevestiging van toepassing te verklaren. 
 

Op welke manier stelt u de Metaalunievoorwaarden ter hand? 
U kunt de Metaalunievoorwaarden op de achterkant van uw briefpapier (laten) afdrukken. 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. U kunt de Metaalunievoorwaarden in A4 formaat downloaden via 
de website op www.metaalunie.nl/actueel/metaalunie-voorwaarden.   

 

Een andere mogelijkheid is om een los exemplaar van de Metaalunievoorwaarden mee te zenden. 
Wanneer u via e-mail een offerte uitbrengt of een opdrachtbevestiging verstuurt, kunt u de alge-
mene voorwaarden als pdf-document meezenden. Geeft u deze pdf dan de naam ‘Metaalunievoor-
waarden 2019’. 
 
Een verwijzing naar een internetpagina waar de voorwaarden te raadplegen zijn is overigens niet 
voldoende om aan voorwaarde 2) te voldoen. 

 
Welke tekst kan ik gebruiken voor het van toepassing verklaren? 
Als u de voorwaarden op de achterzijde van uw briefpapier afdrukt, kunt u voor het van toepassing 
verklaren van de Metaalunievoorwaarden de volgende clausuletekst gebruiken: 
 

‘In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op 

opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAAR-

DEN van toepassing zoals deze luiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst. De 
voorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.’ 

 

http://www.metaalunie.nl/actueel/metaalunie-voorwaarden


Let u erop dat bij brieven die per e-mail (of fax) worden verstuurd, de tekst van de voorwaarden 

op de achterzijde niet automatisch wordt meegezonden. Deze tekst moet in dat geval dus alsnog 
apart worden meegezonden. 
 
Heeft u de voorwaarden niet op de achterzijde van uw briefpapier gedrukt, of verzendt u brieven 

per e-mail (of fax) dan kunt u daarvoor de onderstaande bepaling gebruiken. Het is verstandig om 
in de offerte/opdrachtbevestiging zelf te vermelden dat de voorwaarden als bijlage zijn meegezon-
den. Daarnaast is het raadzaam om een verzend-/ontvangstbewijs van de e-mail (of fax) te bewa-
ren. 
 
Dus onderaan uw briefpapier: 
 

‘In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op 
opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAAR-
DEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank 

Rotterdam.’ 
  
En in de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging: 

 
‘De Metaalunievoorwaarden 2019 zijn als bijlage bij deze brief/e-mail/fax meegezonden.’  

 
Toets door rechter 
Als u betrokken raakt in een gerechtelijke procedure, zal de rechter allereerst beoordelen of u de 
voorwaarden op de juiste manier heeft gebruikt. Als dat het geval is, is het uitgangspunt dat de 
voorwaarden gelden. Een rechter kan desondanks altijd toetsten of uw eventuele beroep op een 

van de bepalingen in de specifieke omstandigheden van het geval voor uw opdrachtgever onrede-
lijk is. Mocht de rechter daartoe oordelen, dan laat hij de betreffende bepaling buiten beschouwing. 
 
Export, aanvullende eisen? 
Als u zakendoet met een buitenlandse partij, is het voldoen aan de bovenstaande vereisten niet 

genoeg. Naast het juiste gebruik van de Metaalunievoorwaarden, 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 22.1 en 22.3 van de Metaalunievoorwaarden letterlijk in uw overeenkomst over 
te nemen.  
 
Wanneer u zakendoet met een buitenlandse partij, dient u dus om een beroep op de Metaalunie-
voorwaarden te kunnen doen: 
1) de Metaalunievoorwaarden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing te ver-

klaren en  
2) de Metaalunievoorwaarden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen (uw 

klant dient een exemplaar te ontvangen) en 
3) de tekst van artikel 22.1 en 22.3 van de Metaalunievoorwaarden letterlijk in de overeenkomst 

over te nemen. 
 

Kan ik de Metaalunievoorwaarden ook gebruiken bij de inkoop van zaken/diensten? De 

Metaalunievoorwaarden zijn geschreven om uw belangen als leverancier te behartigen. Voor uw in-
kooptraject zijn de Metaalunievoorwaarden daarom NIET geschikt. Wilt u hiervoor ook een set al-
gemene voorwaarden gebruiken, dan is dat uiteraard mogelijk. Een geschikte set inkoopvoorwaar-
den kunt u opvragen bij het secretariaat van bedrijfsjuridisch advies, via onderstaande contactge-
gevens. 
 
Meer informatie? 

Een toelichting op bovenstaande informatie met daarin enkele praktijkvoorbeelden, is te vinden in 
de notitie ‘Gebruik van algemene voorwaarden.’ Deze notitie staat op de ledenportal op 
www.metaalunie.nl > Kennisbank > Notities Metaalunie > Algemene voorwaarden, het gebruik er-
van.). U kunt deze notitie ook kosteloos aanvragen bij het secretariaat van bedrijfsjuridisch advies, 
bij voorkeur per e-mail via bj@metaalunie.nl. U kunt er ook voor kiezen op de site te kijken naar 
een videopresentatie over het gebruik van voorwaarden. 

www.metaalunie.nl/Kennisbank/Kennisbank-in-Beeld. Heeft u na het lezen van de notitie of het 

kijken naar de video nog vragen, dan kunt u contact opnemen met één van de bedrijfsjuridisch ad-
viseurs. 

http://www.metaalunie.nl/
mailto:bj@metaalunie.nl
http://www.metaalunie.nl/Kennisbank/Kennisbank-in-Beeld

