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Tekst van de regeling
Intitulé
Burgerlijk Wetboek Boek 7

BOEK 7 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
TITEL 1 Koop en ruil
AFDELING 1 Koop: Algemene bepalingen
Artikel 1
Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om
daarvoor een prijs in geld te betalen.
Artikel 4
Wanneer de koop is gesloten zonder dat de prijs is bepaald, is de koper een redelijke prijs
verschuldigd; bij de bepaling van die prijs wordt rekening gehouden met de door de
verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen.
Artikel 5
1.

In deze titel wordt verstaan onder “consumentenkoop”: de koop met betrekking tot
een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.

Wordt de zaak verkocht door een gevolmachtigde die handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, dan wordt de koop aangemerkt als een consumentenkoop,
tenzij de koper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst weet dat de
volmachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3.

Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing indien de overeenkomst een
registergoed of door leidingen naar de verbruiker aangevoerd water betreft.

Artikel 6
1.

Bij een consumentenkoop kan van de afdelingen 1 tot en met 7 niet ten nadele van
de koper worden afgeweken en kunnen de rechten en vorderingen die de wet aan
de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van
de verkoper toekent, niet worden beperkt of uitgesloten.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op de artikelen 11, 12, 13, 26 en 35, doch
bedingen in algemene voorwaarden waarbij ten nadele van de koper wordt
afgeweken van die artikelen, worden als onredelijk bezwarend aangemerkt.

Artikel 7
1.

Degene aan wie een zaak is toegezonden en die redelijkerwijs mag aannemen dat
deze toezending is geschied ten einde hem tot een koop te bewegen, is
ongeacht enige andersluidende mededeling van de verzender jegens deze bevoegd de zaak
om niet te behouden, tenzij het hem is toe te rekenen dat de toezending is geschied.

2.

Indien de ontvanger de zaak terugzendt, komen de kosten hiervan voor rekening
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van de verzender.

AFDELING 2 Verplichtingen van de verkoper
Artikel 9
1.

De verkoper is verplicht de verkochte zaak met toebehoren in eigendom over te
dragen en af te leveren. Onder toebehoren zijn de aanwezige titelbewijzen en
bescheiden begrepen; voor zover de verkoper zelf daarbij belang behoudt, is hij
slechts verplicht om aan de koper op diens verlangen en op diens kosten een
afschrift of uittreksel af te geven.

2.

Onder aflevering wordt verstaan het stellen van de zaak in het bezit van de koper.

3.

In geval van koop met eigendomsvoorbehoud wordt onder aflevering verstaan het
stellen van de zaak in de macht van de koper.

Artikel 10
1.

De zaak is voor risico van de koper vanaf de aflevering, zelfs al is de eigendom nog
niet overgedragen. Derhalve blijft hij de koopprijs verschuldigd, ongeacht
tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan de verkoper
kan worden toegerekend.

2.

Hetzelfde geldt vanaf het ogenblik waarop de koper in verzuim is met het
verrichten van een handeling waarmee hij aan de aflevering moet meewerken. In
geval naar de soort bepaalde zaken zijn verkocht, doet het verzuim van de koper
het risico eerst op hem overgaan, wanneer de verkoper de voor de uitvoering van
de overeenkomst bestemde zaken heeft aangewezen en de koper daarvan heeft
verwittigd.

3.

Indien de koper op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of op
vervanging van de zaak inroept, blijft deze voor risico van de verkoper.

4.

Wanneer de zaak na de aflevering voor risico van de verkoper is gebleven, is het
tenietgaan of de achteruitgang ervan door toedoen van de koper eveneens voor
rekening van de verkoper. De koper moet echter vanaf het ogenblik dat hij
redelijkerwijs rekening moet houden met het feit dat hij de zaak zal moeten
teruggeven, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan zorgen; artikel
78 van Boek 6 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11
Indien bij een consumentenkoop de zaak bij de koper wordt bezorgd door de verkoper of
een door deze aangewezen vervoerder, is de zaak pas voor risico van de koper vanaf de
bezorging, zelfs al was zij reeds eerder afgeleverd in de zin van artikel 9.
Artikel 12
1.

Kosten van aflevering, die van weging en telling daaronder begrepen, komen ten
laste van de verkoper.

2.

Kosten van afhalen en kosten van een koopakte en van de overdracht komen ten
laste van de koper.

Artikel 13
Indien bij een consumentenkoop de zaak bij de koper wordt bezorgd door de verkoper of
een door deze aangewezen vervoerder, kunnen daarvoor slechts kosten worden gevorderd,
voor zover zij bij het sluiten van de overeenkomst door de verkoper afzonderlijk zijn
opgegeven of door de verkoper de gegevens zijn verschaft op grond waarvan zij door hem
worden berekend. Hetzelfde geldt voor kosten, verschuldigd voor andere werkzaamheden
die de verkoper in verband met de koop voor de koper verricht.
Artikel 14
Vanaf de dag van aflevering komen de vruchten toe aan de koper, met dien verstande dat
burgerlijke vruchten van dag tot dag berekend worden.
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Artikel 15
1.

De verkoper is verplicht de verkochte zaak in eigendom over te dragen vrij van alle
bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van die welke de koper
uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.

Ongeacht enig andersluidend beding staat de verkoper in voor de afwezigheid van
lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in
de openbare registers, doch daarin ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
niet waren ingeschreven.

Artikel 16
Wanneer tegen de koper een vordering wordt ingesteld tot uitwinning of tot erkenning van
een recht waarmee de zaak niet belast had mogen zijn, is de verkoper gehouden in het
geding te komen ten einde de belangen van de koper te verdedigen.
Artikel 17
1.

De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

2.

Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij niet de eigenschappen
bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper
mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik
daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen,
alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de
overeenkomst is voorzien.

3.

Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort,
beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde
in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.

4.

Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak
daarmee overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd
verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

5.

Bij koop van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte vermoed
slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te
beantwoorden.

Artikel 18
Bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een consumentenkoop afgeleverde
zaak aan de overeenkomst beantwoordt, gelden mededelingen die door of ten behoeve van
een vorige verkoper van die zaak, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
omtrent de zaak zijn openbaar gemaakt, als mededelingen van de verkoper, behoudens
voor zover deze een bepaalde mededeling kende noch behoorde te kennen of duidelijk
heeft weersproken.
Artikel 19
1.

In geval van een executoriale verkoop kan de koper zich er niet op beroepen dat de
zaak behept is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten, of dat
deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de verkoper dat wist.

2.

Hetzelfde geldt indien de verkoop bij wijze van parate executie plaatsvindt, mits de
koper dit wist of had moeten weten.

AFDELING 3 Bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de
verplichtingen van de verkoper
Artikel 20
Is de zaak behept met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten, dan kan
de koper eisen dat de last of de beperking wordt opgeheven, mits de verkoper hieraan
redelijkerwijs kan voldoen.
Artikel 21
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Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:
a.

aflevering van het ontbrekende;

b.

herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

c.

vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te
gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper
redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan
doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

2.

Indien bij een consumentenkoop de koper van een voor vervanging vatbare zaak
herstel of vervanging daarvan overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b of c,
vordert, is de verkoper bevoegd tussen vervanging of teruggave van de koopprijs te
kiezen. De verkoper is gehouden deze keuze onverwijld te doen en vervolgens zijn
verplichting onverwijld na te komen; bij gebreke hiervan kan de koper zijn rechten
op herstel of vervanging doen gelden.

3.

Indien bij een consumentenkoop de verkoper niet binnen een redelijke tijd nadat hij
daartoe door de koper schriftelijk is aangemaand, aan zijn verplichting tot herstel
van de afgeleverde zaak heeft voldaan, is de koper bevoegd het herstel door een
derde te doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de verkoper te verhalen.

Artikel 22
De rechten, genoemd in de artikelen 20 en 21, komen de koper toe onverminderd alle
andere rechten of vorderingen.
Artikel 23
1.

De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de
overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame
tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis
heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze
volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende
of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de
kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden.

2.

Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt,
verjaren door verloop van twee jaren na de overeenkomstig het eerste lid gedane
kennisgeving. Doch de koper behoudt de bevoegdheid om aan een vordering tot
betaling van de prijs zijn recht op vermindering daarvan door gedeeltelijke
ontbinding van de koop of op schadevergoeding tegen te werpen.

3.

De termijn loopt niet zolang de koper zijn rechten niet kan uitoefenen als gevolg
van opzet van de verkoper.

Artikel 24
1.

Indien op grond van een consumentenkoop een zaak is afgeleverd die niet de
eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht
verwachten, heeft de koper jegens de verkoper recht op schadevergoeding
overeenkomstig titel 1, afdelingen 9 en 10, van Boek 6.

2.

Bestaat de tekortkoming in een gebrek als bedoeld in titel 3, afdeling 3, van Boek 6,
dan is de verkoper niet aansprakelijk voor schade als in die afdeling bedoeld, tenzij:

3.

a.

hij het gebrek kende of behoorde te kennen,

b.

hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd, of

c.

het betreft zaakschade ter zake waarvan krachtens genoemde afdeling geen recht op
vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn
verweren krachtens titel 1, afdelingen 9 en 10, van Boek 6.

Indien de verkoper de schade van de koper vergoedt krachtens het tweede lid,
onderdeel a of b, is de koper verplicht zijn rechten uit titel 3, afdeling 3, van Boek
6 aan de verkoper over te dragen.

Artikel 25
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1.

Heeft de koper, in geval van een tekortkoming als bedoeld in artikel 24, een of
meer van zijn rechten ter zake van die tekortkoming tegen de verkoper uitgeoefend,
dan heeft de verkoper recht op schadevergoeding jegens degene van wie hij de
zaak heeft gekocht, mits ook deze bij die overeenkomst in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf heeft gehandeld. Kosten ter zake van verweer worden slechts
vergoed voor zover zij in redelijkheid door de verkoper zijn gemaakt.

2.

Op een beding tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid, bedoeld in het
eerste lid, kan slechts een beroep worden gedaan, voor zover dit, gelet op alle
omstandigheden van het geval, jegens de verkoper redelijk is.

3.

Het recht op schadevergoeding krachtens het eerste lid komt de verkoper niet toe
indien de afwijking betrekking heeft op feiten die hij kende of behoorde te kennen,
dan wel haar oorzaak vindt in een omstandigheid die is voorgevallen nadat de zaak
aan hem werd afgeleverd.

4.

Indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens de verkoper bezat, is
het recht van de verkoper op schadevergoeding krachtens het eerste lid beperkt tot
het bedrag waarop hij aanspraak had kunnen maken indien hij de toezegging niet
had gedaan.

5.

Op het verhaal krachtens eerdere koopovereenkomsten is het eerste tot en met
vierde lid van overeenkomstige toepassing.

6.

Het eerste tot en met vijfde lid is niet van toepassing voor zover het betreft schade
als bedoeld in artikel 24, tweede lid.

AFDELING 4 Verplichtingen van de koper
Artikel 26
1.

De koper is verplicht de prijs te betalen.

2.

De betaling moet geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. Bij een
consumentenkoop kan de koper tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de
koopprijs worden verplicht.

3.

Is voor de eigendomsoverdracht een notariële akte vereist, gevolgd door
inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers, dan moet het
verschuldigde ten tijde van de ondertekening van de akte ten minste uit de macht
van de koper zijn gebracht en behoeft het pas na de inschrijving in de macht van de
verkoper te worden gebracht.

Artikel 27
Wanneer de koper gestoord wordt of goede grond heeft te vrezen dat hij gestoord zal
worden door een vordering tot uitwinning of tot erkenning van een recht op de zaak dat
daarop niet had mogen rusten, kan hij de betaling van de koopprijs opschorten, tenzij de
verkoper voldoende zekerheid stelt om het nadeel te dek- ken dat de koper dreigt te lijden.
Artikel 28
Bij een consumentenkoop verjaart de rechtsvordering tot betaling van de koopprijs door
verloop van twee jaren.
Artikel 29
1.

Heeft de koper de zaak ontvangen doch is hij voornemens deze te weigeren, dan
moet hij als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan zorgen; hij heeft op
de zaak een retentierecht totdat hij door de verkoper voor de door hem in
redelijkheid gemaakte kosten schadeloos is gesteld.

2.

De koper die voornemens is een aan hem verzonden en op de plaats van
bestemming te zijner beschikking gestelde zaak te weigeren, moet, zo dit geen
betaling van de koopprijs en geen ernstige bezwaren of onredelijke kosten
meebrengt, deze in ontvangst nemen, tenzij de verkoper op de plaats van
bestemming aanwezig is of iemand aldaar bevoegd is zich voor zijn rekening met de
zorg voor de zaak te belasten.

Artikel 30
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Wanneer in de gevallen, in artikel 29 voorzien, de zaak aan snel tenietgaan of achteruitgang
onderhevig is of wanneer de bewaring daarvan ernstige bezwaren of onredelijke kosten zou
meebrengen, is de koper verplicht de zaak op een geschikte wijze te doen verkopen.

AFDELING 5 Bijzondere gevolgen van verzuim van de koper
Artikel 31
Indien de overeenkomst aan de koper de bevoegdheid geeft door aanwijzing van maat of
vorm of op andere wijze de zaak te specificeren en hij daarmee in verzuim is, kan de
verkoper daartoe zelf overgaan, met inachtneming van de hem bekende behoeften van de
koper.
Artikel 32
In geval de koper met de inontvangstneming in verzuim is, vindt artikel 30 overeenkomstige
toepassing.

AFDELING 6 Bijzondere gevallen van ontbinding
Artikel 33
Indien de aflevering van een roerende zaak op een bepaalde dag essentieel is en op die dag
de koper niet in ontvangst neemt, levert zulks een grond op tot ontbinding als bedoeld in
artikel 265 van Boek 6.
Artikel 34
De verkoper kan de koop door een schriftelijke verklaring ontbinden, indien het achterwege
blijven van inontvangstneming hem goede grond geeft te vrezen dat de prijs niet zal worden
betaald.
Artikel 35
1.

Indien de verkoper bij een consumentenkoop krachtens een bij die overeenkomst
gemaakt beding de koopprijs na het sluiten van de koop verhoogt, is de koper
bevoegd de koop door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij bedongen is
dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder koopprijs begrepen het bedrag
dat bij het sluiten van de overeenkomst onder voorbehoud van prijswijziging
voorlopig als koopprijs is opgegeven.

AFDELING 7 Schadevergoeding
Artikel 36
1.

In geval van ontbinding van de koop is, wanneer de zaak een dagprijs heeft, de
schadevergoeding gelijk aan het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde
prijs en de dagprijs ten dage van de niet-nakoming.

2.

Voor de berekening van deze schadevergoeding is de in aanmerking te nemen
dagprijs die van de markt waar de zaak had moeten worden afgeleverd, of, indien
er geen dergelijke dagprijs is of deze bezwaarlijk zou kunnen worden toegepast, de
prijs van de markt die deze redelijkerwijs kan vervangen; hierbij wordt rekening
gehouden met verschillen in de kosten van vervoer van de zaak.

Artikel 37
Heeft de koper of de verkoper een dekkingskoop gesloten en is hij daarbij redelijk te werk
gegaan, dan komt hem het verschil toe tussen de overeengekomen prijs en die van de
dekkingskoop.
Artikel 38
De artikelen 36 en 37 sluiten het recht op een hogere schadevergoeding niet uit in geval
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meer schade is geleden.

AFDELING 8 Recht van reclame
Artikel 39
1.

De verkoper van een roerende, aan de koper afgeleverde zaak die niet een
registergoed is, kan, indien de prijs niet betaald is en in verband daarmee aan de
vereisten voor een ontbinding als bedoeld in artikel 265 van Boek 6 is voldaan, de
zaak door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen. Door
deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn
rechtsverkrijger; de artikelen 271, 273, 275 en 276 van Boek 6 zijn van
overeenkomstige toepassing.

2.

Is slechts de prijs van een bepaald deel van het afgeleverde niet betaald, dan kan de
verkoper slechts dat deel terugvorderen. Is ten aanzien van het geheel een deel van
de prijs niet betaald, dan kan de verkoper een daaraan evenredig deel van het
afgeleverde terugvorderen indien het afgeleverde voor een zodanige verdeling
vatbaar is. In beide gevallen wordt de koop slechts voor het teruggevorderde deel
van het afgeleverde ontbonden.

3.

In alle andere gevallen van gedeeltelijke betaling van de prijs kan de verkoper
slechts het afgeleverde in zijn geheel terugvorderen tegen teruggave van het reeds
betaalde.

Artikel 40
Is de koper in staat van faillissement verklaard of is aan hem surséance van betaling
verleend, dan heeft de terugvordering geen gevolg, indien door de curator,
onderscheidenlijk door de koper en de bewindvoerder, binnen een hun daartoe door de
verkoper bij diens verklaring te stellen redelijke termijn de koopprijs wordt betaald of voor
deze betaling zekerheid wordt gesteld.
Artikel 41
De bevoegdheid tot terugvordering kan slechts worden uitgeoefend voor zover het
afgeleverde zich nog in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.
Artikel 42
1.

Tenzij de zaak in handen van de koper is gebleven, vervalt de bevoegdheid tot
terugvordering wanneer de zaak overeenkomstig de artikelen 90, eerste lid, of 91
van Boek 3 anders dan om niet is overgedragen aan een derde die redelijkerwijs
niet behoefde te verwachten dat het recht zou worden uitgeoefend.

2.

Is de zaak na de aflevering anders dan om niet in vruchtgebruik gegeven of
verpand, dan is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 43
De verkoper kan zijn in artikel 39 omschreven bevoegdheid niet uitoefenen, indien de
koper voor de volle koopprijs handelspapier heeft geaccepteerd. Bij acceptatie voor een
gedeelte van de prijs kan de verkoper die bevoegdheid slechts uitoefenen, indien hij ten
behoeve van de koper zekerheid stelt voor de vergoeding van hetgeen de koper uit hoofde
van zijn acceptatie zou moeten betalen.
Artikel 44
De in artikel 39 omschreven bevoegdheid van de verkoper vervalt, wanneer zowel zes
weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is
geworden, als 60 dagen, te rekenen van de dag waarop de zaak onder de koper of onder
iemand van zijnentwege is opgeslagen.

AFDELING 9 Koop op proef
Artikel 45
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1.

Koop op proef wordt geacht te zijn gesloten onder de opschortende voorwaarde dat
de zaak de koper voldoet.

2.

Laat deze een termijn, voldoende om de zaak te beoordelen, voorbijgaan zonder de
verkoper van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer
weigeren.

Artikel 46
Zolang de koop niet definitief is, is de zaak voor risico van de verkoper.

AFDELING 10 Koop van vermogensrechten
Artikel 47
Een koop kan ook op een vermogensrecht betrekking hebben. In dat geval zijn de vorige
afdelingen van toepassing, voor zover dit in overeenstemming is met de aard van het recht.
Artikel 48
1.

Hij die een nalatenschap verkoopt zonder de goederen daarvan stuk voor stuk op te
geven, is slechts gehouden voor zijn hoedanigheid van erfgenaam in te staan.

2.

Heeft de verkoper reeds vruchten genoten, een tot de nalatenschap behorende
vordering geïnd of goederen uit de nalatenschap vervreemd, dan moet hij die aan
de koper vergoeden.

3.

De koper moet aan de verkoper vergoeden hetgeen deze wegens de schulden en
lasten der nalatenschap heeft betaald en hem voldoen hetgeen hij als schuldeiser
van de nalatenschap te vorderen had.

Afdeling 10a Koop van rechten van gebruik in deeltijd van
onroerende zaken
Artikel 48a
In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. koop: iedere overeenkomst en ieder samenstel van overeenkomsten met een duur van
ten minste drie jaren en met de strekking dat de ene partij - de verkoper - tegen betaling
van een totaalprijs aan de andere partij - de koper - een zakelijk of persoonlijk recht geeft
of zich verbindt te geven tot het gebruik voor ten minste een week per jaar van een of meer
tot bewoning bestemde onroerende zaken of bestanddelen daarvan;
b. verkoper: een verkoper als bedoeld in onderdeel a, die bij de koop handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
c. koper: een koper als bedoeld in onderdeel a, die een natuurlijk persoon is en bij de koop
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Artikel 48b
1.

De koop wordt schriftelijk aangegaan. De koopakte moet, al dan niet door middel
van verwijzing en bijvoeging, ten minste de bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, bepaalde gegevens bevatten.

2.

De in het eerste lid bedoelde, tussen partijen opgemaakte, akte of een afschrift
daarvan moet aan de koper worden ter hand gesteld, desverlangd tegen afgifte aan
de verkoper van een gedateerd ontvangstbewijs.

Artikel 48c
1.

Gedurende vijf dagen na de terhandstelling van de akte of een afschrift daarvan
overeenkomstig artikel 48b, tweede lid, heeft de koper het recht de koop zonder
opgave van redenen te ontbinden. Indien de akte niet alle bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, bepaalde gegevens vermeldt, wordt deze termijn verlengd
met de tijd die is verstreken vanaf de terhandstelling van de akte of een afschrift
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daarvan totdat alle ontbrekende gegevens alsnog schriftelijk aan de koper zijn
verstrekt, doch ten hoogste met een maand.
2.

De koper oefent zijn in het eerste lid bedoelde recht de overeenkomst te ontbinden
uit door binnen de gestelde termijn een schriftelijke verklaring te richten tot de
verkoper of tot degene die daartoe overeenkomstig het in het landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, bepaalde in de akte is vermeld.

3.

In geval van ontbinding overeenkomstig het eerste en tweede lid is de koper aan de
verkoper ten hoogste 3% van de prijs als vergoeding verschuldigd.

4.

Op de termijnen bedoeld in het eerste lid is de Algemene termijnenlandsverordening
niet van toepassing.

Artikel 48d
In geval van vooruitbetaling van de prijs binnen de in artikel 48c, eerste lid, bedoelde
termijn, stelt de verkoper zekerheid voor onverwijlde terugbetaling van het vooruitbetaalde
verminderd met de vergoeding bedoeld in artikel 48c, derde lid, indien de koper gebruik
maakt van zijn bevoegdheid de koop te ontbinden overeenkomstig artikel 48c, eerste en
tweede lid.
Artikel 48e
1.

Ontbinding van de koop overeenkomstig artikel 48c, eerste en tweede lid, brengt
van rechtswege en zonder dat de koper een boete is verschuldigd de ontbinding
mee van een overeenkomst die ertoe strekt dat de verkoper aan de koper ten
behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent.

2.

In geval van ontbinding van de koop overeenkomstig artikel 48c, eerste en tweede
lid, heeft de koper tevens het recht, zonder gebondenheid aan de in artikel 48c,
eerste lid, bedoelde termijn, een ingevolge een overeenkomst tussen de verkoper en
een derde aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat de derde aan de koper ten
behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent, zonder boete te
ontbinden. Op de ontbinding overeenkomstig de voorgaande volzin is artikel 48c,
tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

3.

In geval van ontbinding overeenkomstig het eerste en tweede lid is de koper geen
enkele vergoeding verschuldigd.

Artikel 48g
Van het bij of krachtens deze afdeling bepaalde kan niet ten nadele van de koper worden
afgeweken.

AFDELING 12 Ruil
Artikel 49
Ruil is de overeenkomst waarbij partijen zich verbinden elkaar over en weer een zaak in de
plaats van een andere te geven.
Artikel 50
De bepalingen betreffende koop vinden overeenkomstige toepassing, met dien verstande
dat elke partij wordt beschouwd als verkoper voor de prestatie die zij verschuldigd is, en als
koper voor die welke haar toekomt.

TITEL 7 Opdracht
AFDELING 1 Opdracht in het algemeen
Artikel 400
1.

De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de
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opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt bui- ten
dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot
stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het
uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.
2.

De artikelen 401 tot en met 412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing,
tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst
van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.

Artikel 401
De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in
acht nemen.
Artikel 402
1.

De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en
verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.

2.

De opdrachtnemer die op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem
gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan
die aanwijzingen houdt, de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.

Artikel 403
1.

De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn
werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en hem onverwijld in kennis stellen
van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.

2.

De opdrachtnemer doet aan de opdrachtgever verantwoording van de wijze waarop
hij zich van de opdracht heeft gekweten. Heeft hij bij de uitvoering van de opdracht
ten laste van de opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden
ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.

Artikel 404
Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in
zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden,
nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de
opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten
uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
Artikel 405
1.

Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep
of bedrijf is aangegaan, is de opdrachtgever hem loon verschuldigd.

2.

Indien loon is verschuldigd doch de hoogte niet door partijen is bepaald, is de
opdrachtgever het op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke
daarvan, een redelijk loon verschuldigd.

Artikel 406
1.

De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de
uitvoering van de opdracht vergoeden, voor zover deze niet in het loon zijn
begrepen.

2.

De opdrachtgever moet de opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt ten
gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht
verbonden bijzonder gevaar. Heeft de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf gehandeld, dan geldt de eerste zin slechts, indien dat gevaar de
risico’s die de uitoefening van dat beroep of bedrijf naar zijn aard meebrengt, te
buiten gaat. Geschiedt de uitvoering van de opdracht anderszins tegen loon, dan is
de eerste zin slechts van toepassing, indien bij de vaststelling van het loon met het
gevaar geen rekening is gehouden.

Artikel 407
1.

Indien twee of meer personen te zamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij
hoofdelijk tegenover de opdrachtnemer verbonden.
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Indien twee of meer personen te zamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder
van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de
nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 408
1.

De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. 2. De
opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep
of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen,
indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt.

3.

Een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, is, onverminderd artikel 406, ter zake van
een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 409
1.

Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij
door zijn dood.

2.

Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van
de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van
de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier
dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.

Artikel 410
1.

De dood van de opdrachtgever doet de opdracht slechts eindigen, indien dit uit de
overeenkomst voortvloeit, en dan eerst vanaf het tijdstip waarop de opdrachtnemer
de dood heeft gekend.

2.

Eindigt de opdracht door de dood van de opdrachtgever, dan is de opdrachtnemer
niettemin verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de
wederpartij eisen.

Artikel 411
1.

Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd
waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk
is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de opdrachtnemer
recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling
hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer
verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de
grond waarop de overeenkomst is geëindigd.

2.

In het in het eerste lid bedoelde geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op het
volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te
rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het
geval, redelijk is. Op het bedrag van het loon worden de besparingen die voor de
opdrachtnemer uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.

Artikel 412
Een rechtsvordering tegen de opdrachtnemer tot afgifte van de stukken die hij ter zake van
de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang
van de dag, volgende op die waarop zijn bemoeiingen zijn geëindigd.
Artikel 413
1.

Van artikel 408, derde lid, kan niet worden afgeweken.

2.

Van de artikelen 408, eerste lid, en 411 kan niet worden afgeweken ten nadele van
een opdrachtgever als bedoeld in artikel 408, derde lid.

3.

Van artikel 412 kan slechts op dezelfde voet worden afgeweken als van de regels
inzake de verjaring van rechtsvorderingen die in titel 11 van Boek 3 zijn
opgenomen.

AFDELING 2 Lastgeving
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Artikel 414
1.

Lastgeving is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber,
zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever
een of meer rechtshandelingen te verrichten.

2.

De overeenkomst kan de lasthebber verplichten te handelen in eigen naam; zij kan
ook verplichten te handelen in naam van de lastgever.

Artikel 415
Indien een lastgeving met twee of meer lasthebbers is aangegaan, is ieder van hen bevoegd
zelfstandig te handelen.
Artikel 416
1.

Een lasthebber kan slechts als wederpartij van de lastgever optreden, indien de
inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen beider
belangen is uitgesloten.

2.

Een lasthebber die slechts in eigen naam mag handelen, kan niettemin als
wederpartij van de lastgever optreden, indien de inhoud van de rechtshandeling zo
nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen beider belangen is uitgesloten.

3.

Indien de lastgever een persoon is als bedoeld in artikel 408, derde lid, is voor een
rechtshandeling waarbij de lasthebber als zijn wederpartij optreedt, op straffe van
vernietigbaarheid zijn schriftelijke toestemming vereist.

4.

De lasthebber die in overeenstemming met het eerste tot en met derde lid als
wederpartij van de lastgever optreedt, behoudt zijn recht op loon.

Artikel 417
1.

Een lasthebber mag slechts tevens als lasthebber van de wederpartij optreden,
indien de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen
de belangen van beide lastgevers is uitgesloten.

2.

Indien de lastgever een persoon is als bedoeld in artikel 408, derde lid, is voor de
geoorloofdheid van een rechtshandeling waarbij de lasthebber ook als lasthebber
van de wederpartij optreedt, zijn schriftelijke toestemming vereist.

3.

Een lasthebber heeft geen recht op loon jegens een lastgever ten opzichte van wie
hij in strijd met het eerste of tweede lid handelt, onverminderd zijn gehoudenheid
tot vergoeding van de dientengevolge door die lastgever geleden schade. Van deze
bepaling kan niet ten nadele van een lastgever worden afgeweken.

4.

Indien een der lastgevers een persoon is als bedoeld in artikel 408, derde lid, en de
rechtshandeling strekt tot koop of verkoop dan wel huur of verhuur van een
onroerende zaak of een gedeelte daarvan of van een recht waaraan de zaak is
onderworpen, heeft de lasthebber geen recht op loon jegens de koper of
huurder.Van deze bepaling kan niet ten nadele van de koper of huurder worden
afgeweken, tenzij de rechtshandeling strekt tot huur of verhuur van een tot
woonruimte bestemd gedeelte van een zelfstandige woning.

Artikel 418
1.

Heeft, buiten de gevallen, bedoeld in de artikelen 416 en 417, een lasthebber direct
of indirect belang bij de totstandkoming van de rechtshandeling, dan is hij verplicht
de lastgever daarvan in kennis te stellen, tenzij de inhoud van de rechtshandeling zo
nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen beider belangen is uitgesloten.

2.

Een lasthebber heeft geen recht op loon jegens een lastgever ten opzichte van wie
hij in strijd met het eerste lid handelt, onverminderd zijn gehoudenheid tot
vergoeding van de dientengevolge door de lastgever geleden schade.Van deze
bepaling kan niet ten nadele van de lastgever worden afgeweken.

Artikel 419
Indien een lasthebber in eigen naam een overeenkomst heeft gesloten met een derde die in
de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet, is de derde binnen de grenzen van
hetgeen omtrent zijn verplichting tot schadevergoeding overigens uit de wet voortvloeit,
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jegens de lasthebber mede gehouden tot vergoeding van de schade die de lastgever door de
tekortkoming heeft geleden.
Artikel 420
1.

Indien een lasthebber die in eigen naam een overeenkomst heeft gesloten met een
derde, zijn verplichtingen jegens de lastgever niet nakomt of in staat van
faillissement geraakt, kan de lastgever de voor overgang vatbare rechten van de
lasthebber jegens de derde door een schriftelijke verklaring aan hen beiden op zich
doen overgaan, behoudens voor zover zij in de onderlinge verhouding tussen
lastgever en lasthebber aan deze laatste toekomen.

2.

Dezelfde bevoegdheid heeft de lastgever indien de derde zijn verplichtingen
tegenover de lasthebber niet nakomt, tenzij deze de lastgever voldoet alsof de derde
zijn verplichtingen was nagekomen.

3.

De lasthebber is in de in het eerste en het tweede lid bedoelde gevallen gehouden de
naam van de derde aan de lastgever op diens verzoek mee te delen.

Artikel 421
1.

Indien een lasthebber die in eigen naam een overeenkomst heeft gesloten met een
derde, zijn verplichtingen jegens de derde niet nakomt of in staat van faillissement
geraakt, kan de derde na schriftelijke mededeling aan de lasthebber en de lastgever
zijn rechten uit de overeenkomst tegen de lastgever uitoefenen, voor zover deze op
het tijdstip van de mededeling op overeenkomstige wijze jegens de lasthebber
gehouden is.

2.

De lasthebber is in dat geval gehouden de naam van de lastgever aan de derde op
diens verzoek mee te delen.

Artikel 422
1.

Lastgeving eindigt, behalve door opzegging overeenkomstig artikel 408, door:
a.

de dood, de ondercuratelestelling of het faillissement van de lastgever, met dien verstande
dat de dood of de ondercuratelestelling de overeenkomst doet eindigen op het tijdstip
waarop de lasthebber daarvan kennis krijgt;

b.

de dood, de ondercuratelestelling of het faillissement van de lasthebber.

2.

Van artikel 408, eerste lid, voor zover van toepassing op lastgeving, en van het
eerste lid, onderdeel a, kan niet worden afgeweken. Voor zover de overeenkomst
strekt tot het verrichten van een rechtshandeling in het belang van de lasthebber of
van een derde, kan echter worden bepaald dat zij niet door de lastgever kan
worden opgezegd, of dat zij niet eindigt door de dood of de ondercuratelestelling
van de lastgever. Artikel 74, eerste lid, tweede zin, tweede en vierde lid, van Boek
3 is van overeenkomstige toepassing.

3.

Eindigt de lastgeving door de dood of de ondercuratelestelling van de lastgever, dan
is de lasthebber niettemin verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in
het belang van de wederpartij eisen.

4.

Eindigt de lastgeving door de dood van de lasthebber, dan zijn diens erfgenamen,
indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de lastgeving, verplicht al
datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een
overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de
lasthebber een beroep of bedrijf uitoefende.

Artikel 423
1.

Indien is bedongen dat de lasthebber een aan de lastgever toekomend recht in eigen
naam en met uitsluiting van de lastgever zal uitoefenen, mist deze de bevoegdheid
tot deze uitoefening voor de duur van de overeenkomst ook jegens derden. De
uitsluiting kan niet worden tegengeworpen aan derden die haar kenden noch
behoorden te kennen.

2.

Indien de lasthebber die de uitsluiting bedong, een rechtspersoon is die zich
ingevolge zijn statuten ten doel stelt de gezamenlijke belangen van meer lastgevers
door de uitoefening van de aan hen toekomende rechten te behartigen, kan, in
afwijking van artikel 422, tweede lid, worden overeengekomen dat de lastgeving
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niet zal eindigen door opzegging door de lastgever op een termijn die minder dan
een jaar bedraagt, noch door diens dood, ondercuratelestelling of faillissement. Dit
beding sluit niet uit dat de overeenkomst op een termijn van ten minste één maand
kan worden opgezegd door de erfgenamen van de lastgever of, in geval van diens
faillissement of ondercuratelestelling, door de curator.
Artikel 424
1.

De artikelen 415 tot en met 423 zijn van overeenkomstige toepassing op andere
overeenkomsten dan lastgeving krachtens welke de ene partij verplicht of bevoegd
is voor rekening van de andere partij rechtshandelingen te verrichten, voor zover de
strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de
overeenkomst zich daartegen niet verzet.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten tot het vervoeren of doen
vervoeren van personen of zaken.

AFDELING 3 Bemiddelingsovereenkomst
Artikel 425
De bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de
opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tegen loon als
tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten
tussen de opdrachtgever en derden.
Artikel 426
1.

De tussenpersoon heeft recht op loon zodra door zijn bemiddeling de overeenkomst
tussen de opdrachtgever en de derde is tot stand gekomen.

2.

Indien het recht op loon afhankelijk is gesteld van de uitvoering van de bemiddelde
overeenkomst en deze overeenkomst niet wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever het
loon ook verschuldigd, tenzij de niet-uitvoering niet aan hem kan worden
toegerekend.

Artikel 427
De artikelen 417 en 418 zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten waarbij
de ene partij jegens de andere partij verplicht of bevoegd is als tussenpersoon werkzaam te
zijn als bedoeld in artikel 425, met dien verstande dat met een tussenpersoon die tevens
werkzaam is voor de wederpartij, gelijkgesteld is een tussenpersoon die zelf als wederpartij
optreedt.

AFDELING 4 Agentuurovereenkomst
Artikel 428
1.

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal,
aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een
bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van
overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor
rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.

2.

Ieder der partijen is verplicht de wederpartij op haar verzoek een ondertekend
geschrift te verschaffen dat de dan geldende inhoud van de agentuurovereenkomst
weergeeft.

Artikel 429
1.

De handelsagent kan zich voor verplichtingen die voor derden uit een door hem
bemiddelde of afgesloten overeenkomst voortvloeien, uitsluitend schriftelijk
aansprakelijk stellen.

2.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de handelsagent krachtens een
beding van delcredere slechts aansprakelijk voor de gegoedheid van de derde.

3.

Hij kan zich niet aansprakelijk stellen tot een hoger bedrag dan de overeengekomen
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provisie, tenzij het beding betrekking heeft op een bepaalde overeenkomst of op
overeenkomsten die hij zelf in naam van de principaal sluit.
4.

Indien er een kennelijke wanverhouding is tussen het risico dat de handelsagent op
zich heeft genomen, en de bedongen provisie, kan de rechter het bedrag waarvoor
de handelsagent aansprakelijk is, matigen, voor zover dit bedrag de provisie te
boven gaat. De rechter houdt met alle omstandigheden rekening, in het bijzonder
met de wijze waarop de handelsagent de belangen van de principaal heeft
behartigd.

Artikel 430
1.

De principaal moet alles doen wat in de gegeven omstandigheden van zijn kant
nodig is om de handelsagent in staat te stellen zijn werkzaamheden te verrichten.

2.

Hij moet aan de handelsagent het nodige documentatiemateriaal ter beschikking
stellen over de goederen en diensten waarvoor de handelsagent bemiddelt, en hem
alle inlichtingen verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van de
agentuurovereenkomst.

3.

Hij is verplicht de handelsagent onverwijld te waarschuwen, indien hij voorziet dat
in een uitgesproken geringere mate dan de handelsagent mocht verwachten,
overeenkomsten zullen of mogen worden afgesloten.

4.

Hij moet de handelsagent binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van zijn
aanvaarding of weigering of de niet-uitvoering van een door de handelsagent
aangebrachte overeenkomst.

Artikel 431
1.

2.

3.

De handelsagent heeft recht op provisie voor de overeenkomsten die tijdens de
duur der agentuurovereenkomst zijn tot stand gekomen indien de overeenkomst:
a.

door zijn tussenkomst is tot stand gekomen;

b.

is tot stand gekomen met iemand die hij reeds vroeger voor een dergelijke overeenkomst
had aangebracht;

c.

is afgesloten met iemand die behoort tot de klantenkring die, of gevestigd is in het gebied
dat aan de handelsagent is toegewezen, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de
handelsagent ten aanzien van die klantenkring of in dat gebied niet het alleenrecht heeft.

De handelsagent heeft recht op provisie voor de voorbereiding van na het einde van
de agentuurovereenkomst tot stand gekomen overeenkomsten indien:
a.

deze hoofdzakelijk aan de tijdens de duur van de agentuurovereenkomst door hem
verrichte werkzaamheden zijn te danken en binnen een redelijke termijn na de
beëindiging van die overeenkomst zijn afgesloten, of

b.

hij of de principaal, overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in het eerste lid, de
bestelling van de derde heeft ontvangen voor de beëindiging van de
agentuurovereenkomst.

De handelsagent heeft geen recht op provisie, indien deze krachtens het tweede lid
is verschuldigd aan zijn voorganger, tenzij uit de omstandigheden voortvloeit dat
het billijk is de provisie tussen hen beiden te verdelen.

Artikel 432
1.

Indien de rol van de handelsagent zich heeft beperkt tot het verlenen van
bemiddeling bij de totstandkoming van de overeenkomst, wordt de order die hij aan
zijn principaal heeft doen toekomen, voor wat betreft het recht op provisie
krachtens artikel 426 geacht te zijn aanvaard, tenzij de principaal de handelsagent
binnen de redelijke termijn, bedoeld in artikel 430, vierde lid, meedeelt dat hij de
order weigert of een voorbehoud maakt. Bij gebreke van een in de
agentuurovereenkomst bepaalde termijn bedraagt de termijn een maand vanaf het
tijdstip waarop hem de order is meegedeeld.

2.

Het beding dat het recht op provisie doet afhangen van de uitvoering van de
overeenkomst, dient uitdrukkelijk te worden gemaakt.

3.

Indien het beding is gemaakt, ontstaat het recht op provisie uiterlijk wanneer de
derde zijn deel van de overeenkomst heeft uitgevoerd, of dit had moeten doen,
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indien de principaal zijn deel van de transactie had uitgevoerd.
Artikel 433
1.

De principaal is verplicht na afloop van iedere maand aan de handelsagent een
schriftelijke opgave te verstrekken van de over die maand verschuldigde provisie,
onder vermelding van de gegevens waarop de berekening berust; deze opgave moet
worden verstrekt vóór het einde van de volgende maand. Partijen kunnen
schriftelijk overeenkomen dat de opgave twee- of driemaandelijks wordt verstrekt.

2.

De handelsagent is bevoegd van de principaal inzage te verlangen van de nodige
bewijsstukken, echter zonder afgifte te kunnen verlangen. Hij kan zich op zijn
kosten doen bijstaan door een deskundige, aanvaard door de principaal of, bij
afwijzing, benoemd door de rechter in eerste aanleg op verzoek van de
handelsagent.

3.

Partijen kunnen echter schriftelijk overeenkomen dat de inzage van de
bewijsstukken zal geschieden aan een derde; indien deze zijn taak niet vervult, zal
de rechter in eerste aanleg een plaatsvervanger aanwijzen.

4.

De overlegging van de bewijsstukken door de principaal geschiedt onder
verplichting tot geheimhouding door de handelsagent en de in het tweede en het
derde lid bedoelde personen. Deze laatsten zijn echter niet verplicht tot
geheimhouding tegenover de handelsagent voor zover het betreft een gegeven als
bedoeld in het eerste lid.

Artikel 434
De provisie wordt uiterlijk opeisbaar op het tijdstip waarop de schriftelijke opgave, bedoeld
in artikel 433, moet worden verstrekt.
Artikel 435
1.

De handelsagent heeft recht op een beloning, indien hij bereid is zijn verplichtingen
uit de agentuurovereenkomst na te komen of deze reeds heeft nagekomen, doch de
principaal van de diensten van de handelsagent geen gebruik heeft gemaakt of in
aanzienlijk geringere mate gebruik heeft gemaakt dan deze als normaal mocht
verwachten, tenzij de gedraging van de principaal voortvloeit uit omstandigheden
die redelijkerwijs niet voor zijn rekening komen.

2.

Bij de bepaling van deze beloning wordt rekening gehouden met het bedrag van de
in de voorafgaande tijd verdiende provisie en met alle andere ter zake in acht te
nemen factoren, zoals de onkosten die de handelsagent zich door het niet verrichten
van werkzaamheden bespaart.

Artikel 436
Een agentuurovereenkomst die na het verstrijken van de termijn waarvoor zij is aangegaan,
door beide partijen wordt voortgezet, bindt partijen voor onbepaalde tijd op dezelfde
voorwaarden.
Artikel 437
1.

Indien de agentuurovereenkomst is aangegaan voor een onbepaalde tijd of voor een
bepaalde tijd met recht van tussentijdse opzegging, is ieder der partijen bevoegd
haar te doen eindigen met inachtneming van de overeengekomen
opzeggingstermijn. Bij gebreke van een overeenkomst dienaangaande zal de
opzeggingstermijn vier maanden bedragen, vermeerderd met een maand na drie
jaren looptijd van de overeenkomst en met twee maanden na zes jaren.

2.

De termijn van opzegging kan niet korter zijn dan een maand in het eerste jaar van
de overeenkomst, twee maanden in het tweede jaar en drie maanden in de
volgende jaren. Indien partijen langere termijnen overeenkomen, mogen deze voor
de principaal niet korter zijn dan voor de handelsagent.

3.

Opzegging behoort plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.

Artikel 438
1.

De agentuurovereenkomst eindigt door het overlijden van de handelsagent.
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In geval van overlijden van de principaal zijn zowel zijn erfgenamen als de
handelsagent bevoegd, mits binnen negen maanden na het overlijden, de
overeenkomst te doen eindigen met een opzeggingstermijn van vier maanden.

Artikel 439
1.

De partij die de overeenkomst beëindigt zonder eerbiediging van haar duur of
zonder inachtneming van de wettelijke of overeengekomen opzeggingstermijn en
zonder dat de wederpartij daarin toestemt, is schadeplichtig, tenzij zij de
overeenkomst doen eindigen om een dringende, aan de wederpartij onverwijld
meegedeelde reden.

2.

Dringende redenen zijn omstandigheden van zodanige aard dat van de partij die de
overeenkomst doet eindigen, redelijkerwijs niet gevergd kan worden de
overeenkomst, zelfs tijdelijk, in stand te laten.

3.

Indien de beëindiging van de overeenkomst wegens een dringende reden gegrond is
op omstandigheden waarvoor de wederpartij een verwijt treft, is laatstgenoemde
schadeplichtig.

4.

Een beding waardoor aan een der partijen de beslissing wordt overgelaten of er een
dringende reden aanwezig is, is nietig.

Artikel 440
1.

Ieder der beide partijen is bevoegd de rechter in eerste aanleg te verzoeken de
agentuurovereenkomst te ontbinden op grond van:
a.

omstandigheden die een dringende reden opleveren in de zin van artikel 439, tweede lid;

b.

verandering in de omstandigheden die van dien aard is, dat de billijkheid eist dat aan de
overeenkomst dadelijk of na korte tijd een einde wordt gemaakt.

2.

Spreekt de rechter de ontbinding uit op grond van een omstandigheid als bedoeld in
het eerste lid, onderdeel a, en kan van deze omstandigheid de verweerder een
verwijt worden gemaakt, dan is deze schadeplichtig.

3.

Spreekt de rechter de ontbinding uit op grond van het eerste lid, onderdeel b, dan
kan hij aan een der partijen een vergoeding toekennen. Hij kan bepalen dat deze in
termijnen wordt betaald.

4.

Artikel 1615w, derde, vierde, zesde, zevende en achtste lid, van Boek 7A is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 441
1.

De partij die krachtens artikel 439 of artikel 440, tweede lid, schadeplichtig is, is
aan de wederpartij een som verschuldigd, gelijk aan de beloning over de tijd dat de
agentuurovereenkomst bij regelmatige beëindiging had behoren voort te duren.Voor
de vaststelling van deze som wordt rekening gehouden met de in de voorafgaande
tijd verdiende provisie en met alle andere ter zake in acht te nemen factoren.

2.

De rechter is bevoegd deze som te verminderen, indien zij hem met het oog op de
omstandigheden te hoog voorkomt.

3.

De benadeelde partij kan, in plaats van de schadeloosstelling, bedoeld in het eerste
en tweede lid, volledige vergoeding van haar schade vorderen, onder gehoudenheid de omvang daarvan te bewijzen.

Artikel 442
1.

2.

Ongeacht het recht om schadevergoeding te vorderen, heeft de handelsagent bij het
einde van de agentuurovereenkomst recht op een vergoeding, klantenvergoeding,
voor zover:
a.

hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomsten met de
bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid en de overeenkomsten met deze klanten
de principaal nog aanzienlijke voordelen opleveren, en

b.

de betaling van deze vergoeding billijk is, gelet op alle omstandigheden, in het bijzonder
op de verloren provisie uit de overeenkomsten met deze klanten.

Het bedrag van de vergoeding is niet hoger dan dat van de beloning van één jaar,
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berekend naar het gemiddelde van de laatste vijf jaren of, indien de overeenkomst
korter heeft geduurd, naar het gemiddelde van de gehele duur daarvan.
3.

Het recht op vergoeding vervalt, indien de handelsagent de principaal niet uiterlijk
een jaar na het einde van de overeenkomst heeft meegedeeld dat hij vergoeding
verlangt.

4.

De vergoeding is niet verschuldigd, indien de overeenkomst is beëindigd:
a.

door de principaal onder omstandigheden die de handelsagent ingevolge artikel 439, derde
lid, schadeplichtig maken;

b.

door de handelsagent, tenzij deze beëindiging wordt gerechtvaardigd door
omstandigheden die de principaal kunnen worden toegerekend, of wordt gerechtvaardigd
door leeftijd, invaliditeit of ziekte van de handelsagent, op grond waarvan redelijkerwijs
niet meer van hem kan worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden voortzet;

c.

door de handelsagent die, overeenkomstig een afspraak met de principaal, zijn rechten en
verplichtingen uit hoofde van de agentuurovereenkomst aan een derde overdraagt.

Artikel 443
1.

Een beding dat de handelsagent beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de
agentuurovereenkomst werkzaam te zijn, is slechts geldig voor zover:
a.

het op schrift is gesteld, en

b.

betrekking heeft op het soort goederen of diensten waarvan hij de vertegenwoordiging
had, en op het gebied, of de klantenkring en het gebied, aan hem toevertrouwd.

2.

Zodanig beding is slechts geldig gedurende ten hoogste twee jaren na het einde van
de overeenkomst.

3.

Aan zodanig beding kan de principaal geen rechten ontlenen, indien de
overeenkomst is geëindigd:

4.

a.

doordat hij haar zonder toestemming van de handelsagent heeft beëindigd zonder
inachtneming van de wettelijke of overeengekomen termijn en zonder een dringende aan
de handelsagent onverwijld meegedeelde reden;

b.

doordat de handelsagent de overeenkomst heeft beëindigd vanwege een dringende,
onverwijld aan de principaal meegedeelde reden waarvoor laatstgenoemde een verwijt
treft;

c.

door een rechterlijke uitspraak, gegrond op omstandigheden ter zake waarvan de
principaal een verwijt treft.

De rechter kan, indien de handelsagent dat vraagt, zulk een beding geheel of
gedeeltelijk teniet doen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang
van de principaal, de handelsagent door het beding onbillijk wordt benadeeld.

Artikel 444
Rechtsvorderingen, gegrond op de artikelen 439 en 440, verjaren door verloop van één jaar
na het feit dat de vordering deed ontstaan.
Artikel 445
1.

Partijen kunnen niet afwijken van de artikelen 401, 402, 403 en 426, tweede lid,
noch van de artikelen 428, derde lid, 429, 430, 431, tweede lid, 432, tweede lid,
433, 437, tweede lid, 439, 440, 441, 443 en 444.

2.

Evenmin kan ten nadele van de handelsagent worden afgeweken van de artikelen
432, derde lid, 434 en, vóór het einde van de overeenkomst, van artikel 442.

AFDELING 5 De overeenkomst inzake geneeskundige
behandeling
Artikel 446
1.

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder
aangeduid als de behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst waarbij een
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natuurlijk persoon of een rechtspersoon, de hulpverlener, zich in de uitoefening van
een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever,
verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst,
rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een
bepaalde derde. Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking
hebben, wordt in deze afdeling verder aangeduid als de patiënt.
2.

Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:
a.

alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - die
rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en ertoe strekken hem van een ziekte te
genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand
te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen;

b.

andere dan de in onderdeel a bedoelde handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op
een persoon en die worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid.

3.

Tot handelingen als bedoeld in het eerste lid, worden mede gerekend het in het
kader daarvan verplegen en verzorgen van de patiënt en het overigens rechtstreeks
ten behoeve van de patiënt voorzien in de materiële omstandigheden waaronder die
handelingen kunnen worden verricht.

4.

Onder handelingen als bedoeld in het eerste lid, zijn niet begrepen handelingen op
het gebied van artsenijbereidkunst, indien deze worden verricht door een gevestigde
apotheker.

5.

Geen behandelingsovereenkomst is aanwezig, indien het betreft handelingen ter
beoordeling van de gezondheidstoestand of medische begeleiding van een persoon,
verricht in opdracht van een ander dan die persoon in verband met de vaststelling
van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening,
of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of
de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.

Artikel 448
1.

De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk, in
over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de
ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand
van de patiënt. De hulpverlener licht een patiënt die de leeftijd van twaalf jaren nog
niet heeft bereikt, op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

2.

Bij het uitvoeren van de in het eerste lid neergelegde verplichting laat de
hulpverlener zich leiden door hetgeen de patiënt redelijkerwijs dient te weten ten
aanzien van:

3.

a.

de aard van het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en
van de uit te voeren verrichtingen;

b.

de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt;

c.

andere methoden van onderzoek of behandelingen die in aanmerking komen;

d.

de staat en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het
terrein van het onderzoek of de behandeling.

De hulpverlener mag de patiënt bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor zover
het verstrekken ervan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren.
Indien het belang van de patiënt dit vereist, dient de hulpverlener de desbetreffende
inlichtingen aan een ander dan de patiënt te verstrekken. De inlichtingen worden de
patiënt gegeven, zodra bedoeld nadeel niet meer te duchten is. De hulpverlener maakt
geen gebruik van zijn in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid dan nadat hij daarover
een andere hulpverlener heeft geraadpleegd.

Artikel 449
Indien de patiënt te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen, blijft het
verstrekken daarvan achterwege, behoudens voor zover het belang dat de patiënt daarbij
heeft, niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
Artikel 450
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1.

Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de
toestemming van de patiënt vereist.

2.

Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt, is
tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van
zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de
ouders of voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is ten einde ernstig
nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na weigering
van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

3.

In het geval waarin een meerderjarige patiënt niet in staat kan worden geacht tot
een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, worden door de hulpverlener
en een persoon als bedoeld in artikel 465, tweede of derde lid, de kennelijke
opvattingen van de patiënt, geuit in schriftelijke vorm toen deze tot bedoelde
redelijke waardering nog in staat was en inhoudende een weigering van
toestemming als bedoeld in het eerste lid, opgevolgd. De hulpverlener kan hiervan
afwijken indien hij daartoe gegronde redenen aanwezig acht.

Artikel 451
Op verzoek van de patiënt legt de hulpverlener in ieder geval schriftelijk vast voor welke
verrichtingen van ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.
Artikel 452
De patiënt geeft de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die
deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.
Artikel 453
De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht
nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele
standaard.
Artikel 454
1.

De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de
patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de
gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en
neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor
zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.

2.

De hulpverlener voegt desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring met
betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.

3.

Onverminderd artikel 455 bewaart de hulpverlener de bescheiden, bedoeld in het
eerste en het tweede lid, gedurende tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop
zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed
hulpverlener voortvloeit.

Artikel 455
1.

De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel
454, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.

2.

Het eerste lid geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan
redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een
ander dan de patiënt, alsmede voor zover het bij of krachtens de wet bepaalde zich
tegen vernietiging verzet.

Artikel 456
De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en
afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454. De verstrekking blijft achterwege voor
zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van een ander. De hulpverlener mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke
vergoeding in rekening brengen.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Cura%C3%A7ao/143988/143988_1.html

21/33

16-4-2014

Burgerlijk Wetboek Boek 7

Artikel 457
1.

Onverminderd artikel 448, derde lid, tweede volzin, draagt de hulpverlener zorg dat
aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of
afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden verstrekt dan met
toestemming van de patiënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts
voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt
geschaad. De verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van de
beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de
wet bepaalde daartoe verplicht.

2.

Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks
betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die
optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking
noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.

3.

Daaronder zijn evenmin begrepen degenen wier toestemming ter zake van de
uitvoering van de behandelingsovereenkomst op grond van de artikelen 450 en 465
is vereist. Indien de hulpverlener door inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in
of afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan worden de zorg van
een goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege.

Artikel 458
1.

2.

In afwijking van artikel 457, eerste lid, kunnen zonder toestemming van de patiënt
ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
volksgezondheid aan een ander desgevraagd inlichtingen over de patiënt of inzage
in de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden verstrekt indien:
a.

het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de
uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke
levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of

b.

het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in
redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de
gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke
personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

Verstrekking is slechts mogelijk indien:
a.

het onderzoek een algemeen belang dient;

b.

het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd,
en

c.
3.

voor zover de betrokken patiënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft
gemaakt.

Bij een verstrekking wordt daarvan aantekening gehouden in het dossier.

Artikel 459
1.

De hulpverlener voert verrichtingen in het kader van de behandelingsovereenkomst
uit buiten de waarneming van anderen dan de patiënt, tenzij de patiënt ermee heeft
ingestemd dat de verrichtingen kunnen worden waargenomen door anderen.

2.

Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de
medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is.

3.

Daaronder zijn evenmin begrepen degenen wier toestemming ter zake van de
verrichting op grond van de artikelen 450 en 465 is vereist. Indien de hulpverlener
door verrichtingen te doen waarnemen niet geacht kan worden de zorg van een
goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks niet toe.

Artikel 460
De hulpverlener kan, behoudens gewichtige redenen, de behandelingsovereenkomst niet
opzeggen.
Artikel 461
De opdrachtgever is de hulpverlener loon verschuldigd, behoudens voor zover deze voor
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zijn werkzaamheden loon ontvangst op grond van het bij of krachtens de wet bepaalde dan
wel uit de overeenkomst anders voortvloeit.
Artikel 462
Indien ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst verrichtingen plaatsvinden in een
ziekenhuis dat bij die overeenkomst geen partij is, is het ziekenhuis voor een tekortkoming
daarbij mede aansprakelijk als ware het zelf bij de overeenkomst partij.
Artikel 463
De aansprakelijkheid van een hulpverlener of, in het geval bedoeld in artikel 462, van het
ziekenhuis, kan niet worden beperkt of uitgesloten.
Artikel 464
1.

Indien in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf anders dan
krachtens een behandelingsovereenkomst handelingen op het gebied van de
geneeskunst worden verricht, zijn deze afdeling alsmede de artikelen 404, 405,
tweede lid, en 406 van afdeling 1 van overeenkomstige toepassing, voor zover de
aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.

2.

Betreft het handelingen als omschreven in artikel 446, vijfde lid, dan:
a.

worden de in artikel 454 bedoelde bescheiden slechts bewaard zolang dat noodzakelijk is
in verband met het doel van het onderzoek, tenzij het bij of krachtens de wet bepaalde
zich tegen vernietiging verzet;

b.

wordt de persoon op wie het onderzoek betrekking heeft, in de gelegenheid gesteld mee
te delen of hij de uitslag en de gevolgtrekking van het onderzoek wenst te vernemen en,
zo ja, of hij daarvan als eerste wenst kennis te nemen ten einde te kunnen beslissen of
daarvan mededeling aan anderen wordt gedaan.

Artikel 465
1.

De verplichtingen die voor de hulpverlener uit deze afdeling jegens de patiënt
voortvloeien, worden, indien de patiënt de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft
bereikt, door de hulpverlener nagekomen jegens de ouders die het gezag over de
patiënt uitoefenen dan wel jegens zijn voogd.

2.

Hetzelfde geldt indien de patiënt de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt, maar niet
in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake,
tenzij zodanige patiënt meerderjarig is en onder curatele staat of ten behoeve van
hem het mentorschap is ingesteld, in welke gevallen nakoming jegens de curator of
de mentor geschiedt.

3.

Indien de meerderjarige patiënt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van
hem niet het mentorschap is ingesteld, worden de verplichtingen die voor de
hulpverlener uit deze afdeling jegens de patiënt voortvloeien, door de hulpverlener
nagekomen jegens de persoon die daartoe door de patiënt schriftelijk is gemachtigd
in zijn plaats op te treden. Ontbreekt zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan
worden de verplichtingen nagekomen jegens de echtgenoot of andere levensgezel
van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige
persoon ontbreekt, jegens een ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij deze
persoon dat niet wenst.

4.

De hulpverlener komt zijn verplichtingen na jegens de in het eerste en tweede lid
bedoelde wettelijke vertegenwoordigers van de patiënt en de in het derde lid
bedoelde personen, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een
goed hulpverlener.

5.

De persoon jegens wie de hulpverlener krachtens het tweede of het derde lid
gehouden is de uit deze afdeling jegens de patiënt voortvloeiende verplichtingen na
te komen, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Deze persoon is
gehouden de patiënt zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken.

6.

Verzet de patiënt zich tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor een
persoon als bedoeld in het tweede of derde lid, toestemming heeft gegeven, dan kan
de verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is ten einde
ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen.
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Artikel 466
1.

Is op grond van artikel 465 voor het uitvoeren van een verrichting uitsluitend de
toestemming van een daar bedoeld persoon in plaats van die van de patiënt vereist,
dan kan tot de verrichting zonder die toestemming worden overgegaan indien de
tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt aangezien onverwijlde
uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten einde ernstig nadeel voor de
patiënt te voorkomen.

2.

Een volgens de artikelen 450 en 465 vereiste toestemming mag worden
verondersteld te zijn gegeven, indien de desbetreffende verrichting niet van
ingrijpende aard is.

Artikel 467
1.

Van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en delen kunnen worden gebruikt
voor medisch statistisch of ander medisch wetenschappelijk onderzoek, voor zover
de patiënt van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is, geen bezwaar heeft gemaakt
tegen zodanig onderzoek en het onderzoek met de vereiste zorgvuldigheid wordt
verricht.

2.

Onder onderzoek met van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en delen
wordt verstaan onderzoek waarbij is gewaarborgd dat het bij het onderzoek te
gebruiken lichaamsmateriaal en de daaruit te verkrijgen gegevens niet tot de
persoon herleidbaar zijn.

Artikel 468
Van deze afdeling en van de artikelen 404, 405, tweede lid, en 406 van afdeling 1 kan niet
ten nadele van de patiënt worden afgeweken.

TITEL 7A Reisovereenkomst
Artikel 500
1.

In deze titel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:
a.

reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het
publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt;

b.

reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn
wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren
georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat,
alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

c.

1°

vervoer,

2°

verblijf,

3°

een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een
significant deel van de reis uitmaakt;

reiziger:
1°

de wederpartij van de reisorganisator,

2°

degene ten behoeve van wie de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard,
of

3°
2.

degene aan wie overeenkomstig artikel 506 de rechtsverhouding tot de reisorganisator is
overgedragen.

Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf als tussenpersoon optreedt van een
niet hier te lande gevestigde reisorganisator, wordt jegens zijn wederpartij als
reisorganisator aangemerkt.
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De artikelen 501 tot en met 513 zijn niet van toepassing op een reisovereenkomst
die er niet toe strekt dat de reiziger het eiland waar hij zijn verblijf heeft, verlaat.

Artikel 501
1.

Indien de reisorganisator een algemeen verkrijgbare prospectus of andere publikatie
uitgeeft, vermeldt hij daarin de reissom en de andere bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, bepaalde gegevens.

2.

Vóór het sluiten van de reisovereenkomst deelt de reisorganisator de wederpartij
schriftelijk of op andere begrijpelijke en toegankelijke wijze de in het eerste lid
bedoelde gegevens mee, voor zover die gegevens aan de wederpartij nog niet
bekend zijn door verstrekking van de algemeen verkrijgbare prospectus of andere
publikatie.

3.

Het tweede lid is niet van toepassing indien de reisovereenkomst minder dan 72
uren voor de aanvang van de reis wordt gesloten.

Artikel 502
1.

De reisorganisator verschaft de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst
onverwijld een afschrift van de voorwaarden, voor zover deze niet reeds in de
overgelegde bescheiden besloten liggen.

2.

Vóór de aanvang van de reis deelt de reisorganisator de wederpartij of degene aan
wie overeenkomstig artikel 506 de rechtsverhouding tot de reisorganisator is
overgedragen schriftelijk of op andere begrijpelijke en toegankelijke wijze de bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaalde gegevens mee.

Artikel 503
1.

De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang
opzeggen.

2.

Indien de reiziger opzegt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid,
vergoedt de reiziger de reisorganisator de schade die deze ten gevolge van de
opzegging lijdt. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

3.

Indien de reiziger opzegt wegens een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid,
heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis
reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 504
1.

Onverminderd artikel 505, vierde lid, kan de reisorganisator de reisovereenkomst
slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde
omstandigheden.

2.

Indien de reisorganisator opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen
omstandigheid, biedt hij deze een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan.
Onverminderd het derde lid heeft de reiziger die dat aanbod niet aanvaardt, recht op
teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten,
een evenredig deel daarvan.

3.

In geval van opzegging vergoedt de reisorganisator de reiziger de door deze geleden
vermogensschade en een bedrag voor het derven van reisgenot, tenzij:
a.

hij de overeenkomst opzegt omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste
minimumaantal en de reiziger binnen de in de overeenkomst aangegeven termijn
schriftelijk van de opzegging in kennis is gesteld, of

b.

de opzegging het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen; onder
overmacht wordt in deze titel verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die
onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen
ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 505
1.

De reisorganisator kan bedingen dat hij de reisovereenkomst op een wezenlijk punt
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mag wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde
omstandigheden. De reiziger kan de wijziging afwijzen.
2.

Behoudens het eerste lid kan de reisorganisator bedingen dat hij de
reisovereenkomst mag wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld
meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien
zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

3.

De reisorganisator kan bedingen dat hij tot 20 dagen voor de aanvang van de reis
de reissom mag verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met
inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke
wisselkoersen. Bij toepassing van dit beding geeft de reisorganisator aan op welke
wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.

4.

Na een afwijzing als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, kan de
reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave
of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een
evenredig deel daarvan. Indien de reisorganisator opzegt na een afwijzing door de
reiziger als bedoeld het eerste en tweede lid, is bovendien artikel 504, derde lid, van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 506
1.

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zijn rechtsverhouding tot de
reisorganisator overdragen aan een derde die aan alle voorwaarden van de
reisovereenkomst voldoet. Een termijn van zeven dagen voor de aanvang van de
reis wordt geacht in ieder geval tijdig te zijn.

2.

De overdracht vindt plaats door een daarop gerichte overeenkomst met de derde en
schriftelijke mededeling daarvan door de overdragende reiziger aan de
reisorganisator. De overdragende reiziger en de derde zijn hoofdelijk verbonden tot
betaling van de reissom en de kosten in verband met de overdracht.

Artikel 507
1.

De reisorganisator is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst
overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst
redelijkerwijs mocht hebben.

2.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op
grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reisorganisator
verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan
hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van
de overeenkomst gebruik maakt, omdat de tekortkoming in de uitvoering van de
reisovereenkomst:

3.

a.

is toe te rekenen aan de reiziger;

b.

die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die
niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

c.

is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 504, derde lid, onderdeel b, dan wel aan
een gebeurtenis die de organisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de
reisovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet
kon voorzien of verhelpen.

De reisorganisator is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp
en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de
verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht
hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de
reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat
redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en
bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten voor de
verleende hulp en bijstand komen voor rekening van de reisorganisator, indien de
tekortkoming in de nakoming aan hem of aan de persoon van wiens hulp hij bij de
uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig het tweede lid is
toe te rekenen.

Artikel 508
1.

Tenzij het tweede lid van toepassing is, kan de reisorganisator zijn
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aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet
uitsluiten of beperken.
2.

Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing
is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of
toestaat.

Artikel 509
1.

De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade die uit zijn eigen
handelen of nalaten ontstaat niet beperken of uitsluiten, indien dat handelen of
nalaten geschiedt met het opzet de schade te veroorzaken of het handelen of
nalaten roekeloos geschiedt en met de wetenschap dat de schade daaruit
waarschijnlijk zou voortvloeien.

2.

Voor zover de reisorganisator niet zelf de in de reisovereenkomst begrepen diensten
verleent, kan hij zijn aansprakelijkheid voor andere dan de in artikel 508 bedoelde
schade beperken tot driemaal de reissom.

Artikel 510
Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend,
verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade,
voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt.
Artikel 511
De vergoeding voor derving van reisgenot als bedoeld in de artikelen 504, derde lid, en 510
bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
Artikel 512
1.

De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat,
wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger
niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van
zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of,
indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de
reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen, dient, voor zover de
reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor
de terugreis.

2.

De reisorganisator maakt de in het eerste lid bedoelde maatregelen openbaar door
deze te vermelden in de algemeen verkrijgbare prospectus of andere publikatie,
bedoeld in artikel 501, of op andere begrijpelijke en toegankelijke wijze.

Artikel 513
Van het bij of krachtens deze titel bepaalde kan ten nadele van de reiziger niet worden
afgeweken.

TITEL 9 Bewaarneming
Artikel 600
Bewaarneming is de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaarnemer, zich tegenover
de andere partij, de bewaargever, verbindt een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt
of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven.
Artikel 601
1.

Indien de overeenkomst door de bewaarnemer in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf is aangegaan, is de bewaargever hem loon verschuldigd.

2.

Indien loon verschuldigd is, doch de hoogte niet door partijen is bepaald, is de
bewaargever het op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan,
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een redelijk loon verschuldigd.
3.

De bewaargever moet aan de bewaarnemer de aan de bewaring verbonden
onkosten vergoeden, voor zover deze niet in het loon zijn begrepen, alsook de
schade die de bewaarnemer als gevolg van de bewaring heeft geleden.

Artikel 602
De bewaarnemer moet bij de bewaring de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.
Artikel 603
1.

De bewaarnemer mag de zaak slechts gebruiken voor zover de bewaargever
daarvoor toestemming heeft gegeven, of het gebruik nodig is om de zaak in goede
staat te houden of te brengen.

2.

Zonder toestemming van de bewaargever mag de bewaarnemer de zaak niet aan
een derde in bewaring geven, tenzij dit in het belang van de bewaargever
noodzakelijk is.

3.

Voor gedragingen van een onderbewaarnemer met betrekking tot de zaak is de
bewaarnemer op gelijke wijze aansprakelijk als voor eigen gedragingen, tenzij de
bewaarneming niet tegen bewaarloon geschiedt en de bewaarnemer tot het in
onderbewaring geven genoodzaakt was ten gevolge van hem niet toe te rekenen
omstandigheden.

Artikel 604
De vruchten die de zaak in het tijdvak tussen de ontvangst en de teruggave oplevert,
moeten door de bewaarnemer aan de bewaargever worden afgedragen.
Artikel 605
1.

De bewaargever kan onverwijlde teruggave en de bewaarnemer onverwijlde
terugneming van de zaak vorderen.

2.

Wegens gewichtige redenen kan het gerecht in eerste aanleg, op verzoek van een
van de partijen een van het eerste lid of van de overeenkomst afwijkend tijdstip
voor de teruggave of terugneming bepalen. Dit lid is niet van toepassing in geval
van gerechtelijke bewaring.

3.

De teruggave moet geschieden op de plaats waar de zaak volgens de overeenkomst
moet worden bewaard, tenzij bij de overeenkomst een andere plaats voor de
teruggave is aangewezen.

4.

De bewaarnemer is gehouden de zaak terug te geven in de staat waarin hij haar
heeft ontvangen.

Artikel 606
Indien twee of meer personen te zamen een zaak in bewaring hebben genomen, zijn zij
hoofdelijk verbonden tot teruggave daarvan en tot vergoeding van de schade die het gevolg
is van een tekortschieten in de nakoming van die verplichting, tenzij de tekortkoming aan
geen van hen kan worden toegerekend.
Artikel 607
1.

Indien ter zake van een bewaarneming een ceel of een ander stuk aan toonder of
order is afgegeven, geldt levering daarvan vóór de aflevering van de daarin
aangeduide zaken als levering van die zaken.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op registergoederen.

Artikel 608
1.

Indien een onderbewaarnemer door een bewaargever buiten overeenkomst voor
met betrekking tot de zaak geleden schade wordt aangesproken, is hij jegens deze
niet verder aansprakelijk dan hij zou zijn als wederpartij bij de overeenkomst,
waarbij de bewaargever de zaak in bewaring gegeven heeft.

2.

Indien een bewaarnemer buiten overeenkomst voor met betrekking tot de zaak
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geleden schade wordt aangesproken door een derde die geen bewaargever is, is hij
niet verder aansprakelijk dan hij als wederpartij van de bewaargever uit de met
deze gesloten overeenkomst zou zijn.
3.

Indien een onderbewaarnemer door een zodanige derde wordt aangesproken, is hij
niet verder aansprakelijk dan hij als bewaarnemer op grond van het tweede lid zou
zijn.

4.

Het eerste tot en met derde lid kan niet worden ingeroepen door een bewaarnemer
of onderbewaarnemer die bij het sluiten van de overeenkomst uit hoofde waarvan
hij de zaak ontving, wist of had behoren te weten dat zijn wederpartij jegens
degene door wie hij werd aangesproken, niet bevoegd was de zaak aan hem in
bewaring te geven.

Artikel 609
1.

De hotelhouder is als een bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging of verlies
van zaken, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft
genomen.

2.

Hij is niet aansprakelijk voor gedragingen van personen die de gast zelf in het hotel
heeft meegebracht of uitgenodigd, en voor schade door zaken die de gast zelf heeft
meegebracht.

3.

Hij heeft op de in het eerste lid bedoelde zaken een retentierecht voor al hetgeen hij
van de gast te vorderen heeft ter zake van logies, kost, consumpties en als
hotelhouder verrichte diensten.

TITEL 14 Borgtocht
AFDELING 1 Algemene bepalingen
Artikel 850
1.

Borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de
andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een
derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen.

2.

Voor de geldigheid van een borgtocht is niet vereist dat de hoofdschuldenaar deze
kent.

3.

Op borgtocht zijn de bepalingen omtrent hoofdelijke verbintenissen van toepassing,
voor zover daarvan in deze titel niet wordt afgeweken.

Artikel 851
1.

De borgtocht is afhankelijk van de verbintenis van de hoofdschuldenaar, waarvoor
zij is aangegaan.

2.

Borgtocht kan slechts voor toekomstige verbintenissen van de hoofdschuldenaar
worden aangegaan, voor zover zij voldoende bepaalbaar zijn.

Artikel 852
1.

Verweermiddelen die de hoofdschuldenaar jegens de schuldeiser heeft, kunnen ook
door de borg worden ingeroepen, indien zij het bestaan, de inhoud of het tijdstip
van nakoming van de verbintenis van de hoofdschuldenaar betreffen.

2.

Indien de hoofdschuldenaar bevoegd is om ter vernietiging van de rechtshandeling
waaruit de verbintenis voortspruit, een beroep op een vernietigingsgrond te doen en
hem door de borg of door de schuldeiser een redelijke termijn is gesteld ter
uitoefening van die bevoegdheid, is de borg gedurende die termijn bevoegd de
nakoming van zijn verbintenis op te schorten.

3.

Zolang de hoofdschuldenaar bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens
de schuldeiser opschort, is ook de borg bevoegd de nakoming van zijn verbintenis
op te schorten.
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Artikel 853
Door voltooiing van de verjaring van de rechtsvordering tot nakoming van de verbintenis
van de hoofdschuldenaar, gaat de borgtocht teniet.
Artikel 854
Strekt de verbintenis van de hoofdschuldenaar tot iets anders dan tot betaling van een
geldsom, dan geldt de borgtocht voor de vordering tot schadevergoeding in geld,
verschuldigd op grond van niet-nakoming van die verbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is
bedongen.
Artikel 855
1.

De borg is niet gehouden tot nakoming voordat de hoofdschuldenaar in de
nakoming van zijn verbintenis is tekortgeschoten.

2.

De schuldeiser die de hoofdschuldenaar overeenkomstig artikel 82 van Boek 6 in
gebreke stelt, is verplicht hiervan tegelijkertijd de borg mededeling te doen.

Artikel 856
1.

De borg is slechts wettelijke rente verschuldigd over het tijdvak dat hijzelf in
verzuim is, tenzij de hoofdschuldenaar in verzuim is krachtens artikel 83, onderdeel
b, van Boek 6.

2.

De borg is gehouden de kosten van rechtsvervolging van de hoofdschuldenaar te
vergoeden, indien hij tijdig door mededeling van het voornemen tot
rechtsvervolging in de gelegenheid is gesteld deze kosten te voorkomen.

AFDELING 2 Borgtocht, aangegaan buiten beroep of bedrijf
Artikel 857
Deze afdeling is van toepassing op borgtochten die zijn aangegaan door een natuurlijk
persoon die noch handelde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, noch ten behoeve
van de normale uitoefening van het bedrijf van een naamloze vennootschap of besloten
vennootschap, waarvan hij bestuurder is en alleen of met zijn medebestuurders de
meerderheid der aandelen heeft.
Artikel 858
1.

Indien het bedrag van de verbintenis van de hoofdschuldenaar op het tijdstip van
het aangaan van de borgtocht niet vaststaat, is de borgtocht slechts geldig, voor
zover een in geld uitgedrukt maximumbedrag is overeengekomen.

2.

Overeenkomstig artikel 856 verschuldigde rente en kosten kunnen ongeacht dit
maximum worden gevorderd.

Artikel 859
1.

Tegenover de borg wordt de borgtocht slechts door een door hem ondertekend
geschrift bewezen.

2.

De borgtocht kan door alle middelen worden bewezen, indien vaststaat dat de borg
de verbintenis van de hoofdschuldenaar geheel of gedeeltelijk is nagekomen.

3.

Voor het bewijs van de overeenkomst die tot het aangaan van de borgtocht
verplicht, geldt dezelfde eis als gesteld in het eerste lid, en in het geval van het
tweede lid dezelfde vrijheid.

Artikel 860
De borg is niet gebonden voor zover voor zijn verbintenis meer bezwarende voorwaarden
zouden gelden dan die waaronder de hoofdschuldenaar gebonden is, behoudens voor zover
het betreft de wijze waarop tegenover de borg het bewijs van bestaan en omvang van de
verbintenis van de hoofdschuldenaar geleverd kan worden.
Artikel 861
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Een borgtocht die voor toekomstige verbintenissen is aangegaan, kan:
a.

te allen tijde worden opgezegd, indien zij niet voor een bepaalde duur geldt;

b.

na vijf jaren worden opgezegd, indien zij wel voor een bepaalde duur geldt.

2.

Na de opzegging duurt de borgtocht voor de reeds ontstane verbintenissen voort.

3.

Een borg is niet verbonden voor toekomstige verbintenissen tot vergoeding van
schade, waarvoor de hoofdschuldenaar jegens de schuldeiser aansprakelijk is, voor
zover de schuldeiser de schade had kunnen voorkomen door een toezicht als
redelijkerwijs van hem gevergd kon worden.

4.

Een borg is evenmin verbonden voor toekomstige verbintenissen uit een
rechtshandeling die de schuldeiser onverplicht heeft verricht, nadat hij bekend was
geworden met omstandigheden die de mogelijkheid van verhaal op de
hoofdschuldenaar aanmerkelijk hebben verminderd, zulks tenzij de borg
uitdrukkelijk met de rechts- handeling heeft ingestemd of deze handeling geen
uitstel kon lijden.

Artikel 862
Niet kan ten nadele van de borg worden afgeweken van:
a.

de artikelen 852 tot en met 856 en 858 tot en met 861;

b.

de verplichtingen die de schuldeiser krachtens artikel 154 van Boek 6 jegens de borg
heeft met het oog op diens mogelijke subrogatie.

Artikel 863
Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten waarbij iemand als
bedoeld in artikel 857 zich verbindt tot een bepaalde prestatie voor het geval een derde een
bepaalde verbintenis met een andere inhoud jegens de schuldeiser niet nakomt.
Artikel 864
1.

Indien in opdracht en voor rekening van iemand als bedoeld in artikel 857, ter zake
van de verbintenis van een ander een borgtocht of een overeenkomst als bedoeld in
artikel 863, wordt aangegaan, heeft de opdrachtnemer voor hetgeen hij aan de
schuldeiser heeft voldaan, geen recht op vergoeding jegens de opdrachtgever voor
zover deze afdeling aan diens aansprakelijkheid als borg in de weg gestaan zou
hebben. Artikel 861 is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van
overeenkomstige toepassing.

2.

Van het eerste lid kan slechts worden afgeweken, indien dit geschiedt bij een door
de opdrachtgever ondertekend geschrift waarin de aard van de afwijking wordt
omschreven, en het een opdracht betreft aan een bank of andere instelling die haar
bedrijf van het verstrekken van borgtochten maakt.

AFDELING 3 De gevolgen van de borgtocht tussen de
hoofdschuldenaar en de borg en tussen borgen en voor de
verbintenis aansprakelijke niet-schuldenaren onderling
Artikel 865
Op de rechtsbetrekkingen tussen hoofdschuldenaar en borg en op die tussen borgen en voor
de verbintenis aansprakelijke niet-schuldenaren onderling is artikel 2 van Boek 6 van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 866
1.

De borg heeft voor het gehele bedrag dat hij aan hoofdsom, rente en kosten aan de
schuldeiser heeft moeten voldoen, krachtens artikel 10 van Boek 6 een vordering
op de hoofdschuldenaar.

2.

De borg kan noch aan artikel 10 van Boek 6, noch aan artikel 12 van dat boek een
vordering op de hoofdschuldenaar ontlenen voor wettelijke rente over de periode
waarin hij door hem persoonlijk betreffende omstandigheden in verzuim is geweest
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of voor kosten die hem persoonlijk betreffen of door hem in redelijkheid niet
behoefden te worden gemaakt.
3.

Heeft iemand zich ter zake van dezelfde verbintenis borg gesteld voor twee of meer
hoofdelijk verbonden hoofdschuldenaren, dan zijn dezen in afwijking van de
artikelen 10, eerste lid, en 12, eerste lid, van Boek 6, jegens de borg hoofdelijk
verbonden voor hetgeen deze aan hoofdsom, rente en kosten op hen kan verhalen.

4.

Uit de rechtsverhouding tussen de borg en een of meer hoofdschuldenaren kan iets
anders voortvloeien dan het eerste tot en met derde lid meebrengt.

Artikel 867
Indien de borg de verbintenis is nagekomen zonder de hoofdschuldenaar daarvan
mededeling te doen en deze daarna zijnerzijds de schuldeiser heeft betaald, kan de
hoofdschuldenaar tegenover de borg volstaan met overdracht aan deze van zijn vordering
wegens onverschuldigde betaling op de schuldeiser.
Artikel 868
Een krachtens artikel 10 van Boek 6 aangesproken hoofdschuldenaar kan de
verweermiddelen die hij op het tijdstip van het ontstaan van de verhaalsvordering jegens de
schuldeiser had, ook inroepen tegen de borg; artikel 11, tweede en vierde lid, van Boek 6 is
van overeenkomstige toepassing.
Artikel 869
De borg te wiens laste de schuld is gedelgd, kan met overeenkomstige toepassing van artikel
152 van Boek 6 het onverhaalbaar gebleken gedeelte omslaan over zich zelf, zijn
medeborgen en de niet-schuldenaren die voor de verbintenis aansprakelijk waren.
Artikel 870
De achterborg die de verbintenis van de borg is nagekomen, kan ten behoeve van zich zelf
het verhaal uitoefenen dat de borg, indien hij zelf de verbintenis was nagekomen, zou
hebben gehad jegens de hoofdschuldenaar of jegens medeborgen of niet-schuldenaren die
voor de verbintenis aansprakelijk waren.

TITEL 15 Vaststellingsovereenkomst
Artikel 900
1.

Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter
voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt,
zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor
zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.

2.

De vaststelling kan tot stand komen krachtens een beslissing van partijen
gezamenlijk of krachtens een aan één van hen of aan een derde opgedragen
beslissing.

3.

Een bewijsovereenkomst staat met een vaststellingsovereenkomst gelijk voor zover
zij een uitsluiting van tegenbewijs meebrengt.

4.

Deze titel is niet van toepassing op de overeenkomst van arbitrage.

Artikel 901
1.

De totstandkoming van de vaststelling is gebonden aan de vereisten waaraan moet
worden voldaan om de met de beslissing beoogde rechtstoestand, uit- gaande van
die waarvan zij mogelijk afwijkt, tot stand te brengen.

2.

Ieder van de partijen is jegens de andere verplicht te verrichten hetgeen van haar
zijde nodig is om aan de vereisten voor de totstandkoming van de vaststelling te
voldoen.

3.

Voor zover aan deze vereisten kan worden voldaan door een verklaring van

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Cura%C3%A7ao/143988/143988_1.html

32/33

16-4-2014

Burgerlijk Wetboek Boek 7

partijen of een hunner, wordt deze verklaring in de vaststellingsovereenkomst
besloten geacht, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit.
Artikel 902
Een vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk gebied is
ook geldig als zij in strijd mocht blijken met dwingend recht, tenzij zij tevens naar inhoud of
strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde.
Artikel 903
Een vaststelling van hetgeen in het verleden rechtens is geweest, kan geen afbreuk doen aan
inmiddels verkregen rechten van derden.
Artikel 904
1.

Indien gebondenheid aan een beslissing van een partij of van een derde in verband
met inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is die
beslissing vernietigbaar.

2.

Indien de beslissing van een partij of een derde vernietigd wordt, nietig blijkt of niet
binnen een aan die partij of derde daartoe te stellen redelijke termijn wordt
verkregen, kan de rechter een beslissing geven, tenzij uit de overeenkomst of de
aard van de beslissing voortvloeit dat zij op andere wijze moet worden vervangen.

Artikel 905
Indien een ontbinding van een vaststellingsovereenkomst wegens een tekortkoming in de
nakoming daarvan een reeds tot stand gekomen, aan een partij of een derde opgedragen
beslissing zou treffen, kan deze ontbinding niet door een eenzijdige verklaring geschieden
en kan de rechter haar afwijzen op de grond dat degene die haar vordert, voldoende
middelen heeft om van de wederpartij opheffing van of vergoeding voor de tekortkoming te
verkrijgen.
Artikel 906
1.

Deze titel vindt overeenkomstige toepassing, wanneer een vaststelling haar
rechtsgrond elders dan in een overeenkomst vindt.

2.

Artikel 904 vindt overeenkomstige toepassing wanneer aan een der partijen bij een
rechtsverhouding of aan een derde de bevoegdheid is gegeven de regeling van de
verhouding aan te vullen of te wijzigen.

3.

Het tweede lid geldt niet voor aanvulling of wijziging bij een besluit van een orgaan
van een rechtspersoon, indien dit besluit krachtens artikel 21 van Boek 2 bij strijd
met redelijkheid en billijkheid vernietigbaar is.

4.

Het eerste en het tweede lid gelden niet voor zover de strekking van de betrokken
bepaling in verband met de aard van de rechtsverhouding zich tegen de
overeenkomstige toepassing verzet.
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