
Goederen of diensten 
worden niet (op tijd) 
geleverd. Kan ik mijn 

leverancier/ opdrachtnemer 
aanspreken voor mijn 

schade?

Mijn goederen of 
diensten worden 
niet afgenomen. 

Wat nu?

Coronavirus
zakelijke impact voor 

toeleveranciers en afnemers

Tips van

X



Mogelijke vraagstukken 

• Wie is verantwoordelijk voor de schade? 

Van belang zijn contractuele én wettelijke bepalingen (met name annulering, opzegging, opschortings- of

meldingsplichten, aansprakelijkheidsbeperking) en heroverweeg waar nodig uw aanpak voor toekomstige

contracten. Beoordeling vindt steeds plaats in het licht van de specifieke aspecten van de huidige situatie.

• Overmacht?  

De wet bevat regels over overmacht. Mogelijk bevat uw overeenkomst of algemene voorwaarden een (andere)

regeling. Beoordeel indien dit het geval is of het coronavirus binnen de reikwijdte van overmacht valt en wat de

gevolgen zijn van het inroepen van de clausule (zoals opschorting of beëindigen overeenkomst).

• Bent u hiervoor verzekerd?  

Laat uw verzekeringspolis beoordelen. Belangrijk hierbij is om te kijken naar soortgelijke situaties en de wijze

waarop schadeclaims zijn eerder afgewikkeld door rechtbanken en arbiters (bijvoorbeeld tijdens de uitbraak van

SARS 2003).

Deze vragen maken een juridische beoordeling vaak noodzakelijk om uw commerciële belangen 

te beschermen. 



Kunt u of uw 
leverancier zich 

beroepen op een 
aansprakelijkheids-

beperking?

Kunt u of uw 
leverancier de 
overeenkomst 

opzeggen? Wat zijn 
daarvan de gevolgen?

Heeft u(w) 
(wederpartij) 

recht op schade-
vergoeding? 

Kunt u boetes 
opleggen of 

opgelegd 
krijgen?

Kunt u of uw 
leverancier zich 

beroepen op 
overmacht?

Aandachtspunten

Onderneem 
actie!

Schakel 
Banning in

Houd uw 
contractspartij 
op de hoogte

Meld 
vertraging bij 
de afnemer 
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