Quickscan Algemene Voorwaarden
Onze referentie
Klant
Adres
E-mail
Plaats en datum

: Voorbeeld
: Voorbeeldklant
: Voorbeeldstraat + nummer, Voorbeeldwoonplaats
: voorbeeld@provider.nl
: Alkmaar, heden

Algemene Voorwaarden QuickScan door Van der Meer & Philipsen
Van der Meer & Philipsen is uw strategisch juridisch partner. Wij zijn zowel een juridisch adviesbureau
als een gerechtsdeurwaarderskantoor met een landelijke dekking. Wij bieden een algeheel
dienstenpakket die de klant alles onder één dak aanbiedt.
•
•
•
•

Debiteurenbeheer
Incassodiensten
Gerechtsdeurwaarder
Juridisch Bureau

Van der Meer & Philipsen heeft als missie & visie een strategisch juridische partner te zijn voor haar
klanten. Wij denken graag met u mee en bieden u als klant een QuickScan aan van uw algemene
voorwaarden (verder te noemen AV).
Bij deze QuickScan beoordelen wij met een deskundig oog uw algemene voorwaarden op
professionaliteit, of bepaalde wenselijke standaard bepalingen zijn opgenomen en wat ons verder in
eerste instantie opvalt.
Op basis van deze QuickScan doen we verslag en een voorstel qua aantal te besteden uren. U kunt
ervoor kiezen uw algemene voorwaarden aandachtiger door ons te laten controleren en de reeds
geconstateerde punten op te lossen.
Bij deze QuickScan geven wij u een stoplichtverslag waarmee u een globaal beeld krijgt van de
kwaliteit en volledigheid van uw algemene voorwaarden.

De bepaling is opgenomen in uw voorwaarden en voldoet

De bepaling is opgenomen in uw voorwaarden, maar incorrect of
incompleet.
De bepaling ontbreekt in uw algemene voorwaarden.

Quickscan
Algemeen:
1. Definities goed omschreven
Wie is wie in de algemene voorwaarden?
Bent u als bedrijf goed weergegeven conform de inschrijving in de registers van
de Kamer Van Koophandel inclusief omschrijving van de rechtsvorm,
inschrijfnummer, enzovoort.

Standaardbepalingen:
2. Toepasselijkheid, geest Overeenkomst, andere AV
Staat in uw algemene voorwaarden dat deze op overeenkomsten en offertes
van toepassing zijn? Is er een voorziening voor het geval bepalingen worden
vernietigd (de verplichting dat partijen in dat geval een nieuw beding opstellen dat
past bij de bedoeling van partijen (“geest”)? Wat te doen bij meerdere
algemene voorwaarden? Welke gelden dan, enzovoort?
3. Offertes en aanbiedingen
Wat is een offerte? Wat zijn geldigheidsduren, aanbiedingen, enz.?
4. Tot stand komen overeenkomst
Wanneer komt de overeenkomst tot stand?
5. Wijze uitvoering overeenkomst
Indien van toepassing, zijn er standaard bepalingen over de wijze van
uitvoering, bijvoorbeeld derden te mogen inschakelen enz.?
6. Opschorting, ontbinding tussentijdse opzegging
Het gaat mis, en dan?
7. Garantie en reclames
Zijn er algemene garantiebepalingen en is opgenomen dat bij wanprestatie
zijdens de wederpartij het recht voor u bestaat om uw goederen terug te eisen
(recht van reclame). Tevens binnen welke termijnen dient te worden
geprotesteerd?
8. Eigendomsvoorbehoud
Indien u goederen levert, is het verstandig dit te allen tijde onder
eigendomsvoorbehoud te doen.
9. Wijziging in overeenkomst (waaronder prijsverhoging)
Wat heeft u afgesproken voor het geval prijzen wijzigen?

10. Overmacht
Wanneer is er sprake van overmacht waardoor u geen wanprestatie levert
door niet meer te kunnen presteren?
11. Aansprakelijkheid
Wanneer bent u aansprakelijk en tot welke bedragen?
12. Betaling, rente en incassokosten
Welke betalingstermijnen gelden? Wanneer treedt verzuim in? Welke rente is
verschuldigd tijdens wanbetaling? Welke kosten zijn verschuldigd, enz.?.
13. Wijze kenbaar maken
Op welke wijze worden de algemene voorwaarden kenbaar gemaakt? Wat is
de vindplaats van de algemene voorwaarden (b.v. website)
14. Toepasselijk recht en forumkeuze
Mocht er een geschil komen, waar wordt geprocedeerd en welk recht is dan
van toepassing?
15. Depot
Waar zijn deze algemene voorwaarden gedeponeerd?

Overig:
16. Bijzondere (specifieke) bepalingen:
Zijn er specifieke algemene bepalingen voor uw bedrijf, voor uw type
dienstverlening, wenselijk.
16. Tekst (juridisch juist geformuleerd):
Hoe zijn bepalingen geformuleerd, voldoen deze aan het ‘transparenzgebot’
en zijn zij tegelijkertijd juridisch goed geformuleerd?
17. Lay out
Is de volgorde in de algemene voorwaarden logisch en overzichtelijk
opgebouwd?

Korte toelichting:
Indien nodig wordt de QuickScan op onderdelen kort toegelicht.

Ureninschatting:
uur*
* Onder de voorwaarde dat de bestaande Algemene Voorwaarden in Word worden aangeleverd, volgt
een ureninschatting voor het daadwerkelijk inhoudelijk controleren en aanpassen van de algemene
voorwaarden.

Behandeld door:
Van der Meer & Philipsen
Naam
Jurist
Telefoonnummer

