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Als  zzp’er  s ta je  er  vaak helemaal
al leen voor .  Dan z i t  je  n iet  te wachten
op jur id ische problemen.  Die kosten t i jd
en geld.  Maar a ls  je  je  zaken n iet  regelt ,
kan al les  in  één k lap weg z i jn .  Dat r i s ico
wi l  je  n iet  lopen.  Al leen. . .wat a ls  je
geen jur id ische kennis  hebt?

Na 20+jaar  a ls  bedr i j fs jur is t  te hebben
gewerkt ,  bes loot  ik  voor  mezelf  te
beginnen.  Om de jur id ische wereld
toegankel i j ker  te maken voor  zzp’ers .
Met onl ine t ra in ingen.  Zodat j i j  a l les
n iet  a l leen hoeft  u i t  te zoeken.  Je regie
houdt over  je  bedr i j f  en met een gerust
gevoel  kan ondernemen.  

Ik  ben n iet  lang van stof  en kom snel  to
the point .  Zodat j i j  aan de s lag kunt .
Lekker  prakt isch,  want er  i s  nog zoveel
meer in  het  leven dan werk .  Dus h ier
komen ze gel i j k .  De 5 meest  gemaakte
fouten.  K laar  voor? w
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#1 Geen algemene
voorwaarden hebben 

Het doel van algemene voorwaarden

is om jou als ondernemer te

beschermen. Zorg dan ook dat je

beschikt over een set die past bij jouw

bedrijf.   

A.

B.

C. De belangrijkste bepaling gaat over 

 de beperking van jouw

aansprakelijkheid. Zo weet je wat je

maximaal kwijt bent als het misgaat

en kun je met een gerust hart

ondernemen. 

Wil je als ondernemer serieus genomen worden,
dan hanteer je algemene voorwaarden. Zo laat
je zien dat jij je juridische basis op orde hebt. 

 
 

Dat is als zakendoen in je nakie.

Kwetsbaar, uitgekleed en als het gaat

vriezen ben je de klos.



Je moet alleen wel verstand hebben van de inhoud. Daarom is het fijn

als je ergens een voorbeeld hebt. En iemand die met je mee kan kijken.

Vraag eens rond bij vakgenoten en concullega's. Zit je in een intervisie

groep, maak het onderwerp daar bespreekbaar. Het zal je verbazen

hoe bereid mensen zijn om hun eigen voorwaarden met je te delen.

Loop er echt eens helemaal doorheen. Als je kunt ondernemen kun je

ook lezen, toch?  Het is net als met de sportschool. Je weet dat het

goed voor je is, je moet je er alleen even toe zetten.  

Tip voor starters
Vaak hanteren brancheverenigingen

algemene voorwaarden die jij als lid mag

gebruiken. Heb je zelf (nog) geen

algemene voorwaarden? Onderzoek dan

of je lid kunt worden van een

branchevereniging.

Algemene voorwaarden opstellen is echt
geen rocket science



#2 Niet achter je factuur aan
gaan

A.

B.

C.

Als je niet achter je geld aangaat,

kun je net zo goed gratis werken,

toch? Dus stop met alle smoesjes

waarom je het niet zou doen en zorg

voor jezelf.

Wees consequent met het verstrijken

van betaaltermijnen. Hanteer

dezelfde lijn bij alle klanten en stuur

een betalingsherinnering zodra de

termijn is verstreken. Zo voed je je

klanten meteen op. 

Bedenk dat als je boodschappen doet

bij de Albert Heijn, je niet wegkomt bij

de kassa met de belofte dat 'het geld

er binnenkort aankomt' of dat het 'nu

gewoon even niet goed uitkomt'. 



#3 Een klacht niet
serieus nemen
Hoe vaak ga jij echt open een gesprek

aan met een klant die klaagt? Zonder

vooroordelen? Hoe onzeker het je ook

maakt of hoe frustrerend het ook is, het

is belangrijk om die klant aandacht te

geven. Waarom dat zo is en hoe je om

kunt gaan met jouw eigen gevoel, leer je

in mijn online training: "Juridisch omgaan

met klachten".  Ik leg je uit welke

juridische tools je hebt maar ook wat er

van binnen bij jou gebeurt als je een

klacht ontvangt. Lees er alles over op

mijn website. 

Goed klachtenmanagement is onmisbaar als
ondernemer. Zodra klanten voelen dat ze

serieus genomen worden, gaat het vaak niet
eens meer om de oplossing.



#4 Algemene voorwaarden
niet juist van toepassing
verklaren 

Je set voorwaarden pas bij de factuur

mee sturen, of achterop de factuur

drukken. Echt, het gebeurt nog zo

vaak. Een absolute no go! 

A.

B.

C. Zorg dat je je algemene voorwaarden

uiterlijk bij de offerte mee stuurt en

van toepassing verklaart. Maak daar

een gewoonte van, dan doe je het

altijd goed. 

Algemene voorwaarden van toepassing
verklaren is een vak apart. Maar als je de
regels eenmaal kent, ga je zoveel relaxter

ondernemen. 
 

Heb je een goede set maar verklaar

je ze op een verkeerde manier van

toepassing? Dan worden ze netjes

aan de kant geschoven. Zonde.



Je dacht natuurlijk dat ik als laatste over privacy zou beginnen maar

nee, dat onderwerp is al vrij uitgekauwd de laatste jaren. Waar het echt

nog veel te vaak misgaat, is aan de voorkant. Je wordt gebeld door een

klant en YES! je hebt een nieuwe opdracht binnen. Je gaat meteen aan

de slag en bent super tevreden met het resultaat. De klant vraagt

alleen net wat meer. Dus je past alles nog even aan. En dan vraagt de

klant net iets anders om toe te voegen. En ook dat doe je natuurlijk

meteen. En dan is de klant nog niet tevreden en wordt er nog meer

gevraagd. Maar wat heb je nou eigenlijk precies afgesproken? En hoe

heb je dat vastgelegd? Het absolute minimale wat je kunt doen, is even

een mailtje sturen waarin je de afspraken vastlegt. Doe dat dan ook.  

Wie schrijft die blijft
Het is een juridisch gezegde en dat is niet

voor niets. Rechters hechten veel meer

waarde aan geschreven afspraken dan

aan mondelinge afspraken. En natuurlijk

gaat het bij jou altijd goed. Altijd. Totdat

het een keer misgaat. Dus leg vast wat je

afspreekt. 

#5 Opdrachten mondeling afspreken



You got this!

Meer weten?

In mijn online trainingen leer je alles wat je moet weten als

kleine, zelfstandig ondernemer. Je logt in op een beveiligde

omgeving en volgt korte juridische modules. Laagdrempelig

en in normale-mensen-taal. Zodat je er echt wat aan hebt.

Wanneer het jou uitkomt en op jouw tempo. Ga naar de

website en lees welke training bij jou past.

Wil je op de hoogte blijven? Klik dan op de link-in-bio op

mijn Insta of LinkedIn pagina en schrijf je in voor de

nieuwsbrief.
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