
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

TACT Legal & Privacy 
Stationsplein 45, A4 (CIC) 

3013 AK Rotterdam 
KvK: 24465841 

info@tactlegal.nl 
 

Informatieverplichting bedrijven 
Voor zover van toepassing en combinatie van rijtjes is mogelijk! 
 
Overeenkomst 

Informatie die moet worden verstrekt voor het sluiten van een overeenkomst: 
 Identiteit van de handelaar: naam, handelsnaam, vestigingsadres en telefoonnummer 
 De belangrijkste kenmerken van de zaak of de dienst 
 Het totale aankoopbedrag of de wijze waarop de prijs moet worden berekend (met 

vermelding van belastingen en leveringskosten)  
 Wijze van betaling, levering, nakoming, termijn waarbinnen het product of de dienst geleverd 

wordt en de klachtenbehandeling 
 Herinnering aan de wettelijke waarborg dat een deugdelijk product moet worden geleverd 
 Vermelden diensten en bijstand na verkoop en commerciële garanties 
 Duur van de overeenkomst, eventuele automatische verlenging ervan en de wijze en 

voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst 
 Functionaliteit van de digitale inhoud inclusief technische beveiligingsvoorzieningen 
 Relevante interoperabiliteit van de digitale inhoud van hardware en software 
 Algemene voorwaarden 

Dienstverlening 

Informatie die moet worden verstrekt indien aanbieder diensten: 
 Identiteit van de handelaar: naam, rechtspositie, rechtsvorm, vestigingsadres, KvK-nummer, 

btw-nummer, adresgegevens waaronder postadres, telefoonnummer of e-mail 
 Indien vergunning, dan vermelden gegevens bevoegde instantie 
 Indien gereglementeerde beroep, dan vermelden beroepsorde, beroepstitel inclusief lidstaat 

waar verleend 
 Het toepasselijke recht of bevoegde rechter indien contractueel bepaald 
 Commerciële garanties 
 De belangrijkste kenmerken van de zaak of de dienst 
 In geval van een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering gegevens over verzekeraar 

en waarborgsom 
 Informatie over gedragscode of beroepscode. 

Aanvullende informatie die op verzoek moet worden verstrekt indien aanbieder diensten: 
 Prijs niet vooraf vastgesteld, vermelden wijze van berekening van de prijs of een 

kostenraming (het doel is kunnen controleren van de prijs) 
 Informatie over multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen die rechtstreek verband 

houden met de betrokken dienst en de getroffen maatregelen ter voorkoming van 
belangenverstrengeling 

 In geval van een gereglementeerd beroep verwijzing naar beroepsregels en wijze waarop 
hierin inzage kan worden verkregen 

 Van toepassing zijnde gedragscode inclusief online vindplaats en beschikbare talen 
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Dienst van de informatiemaatschappij 

Aanvullende informatie die moet worden verstrekt indien aanbieder diensten van de 
informatiemaatschappij: 
 Contactgegevens voor snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie, 

inclusief e-mail 
 Prijzen duidelijk en ondubbelzinnig vermelden, inclusief belastingen en leveringskosten 

Aanvullende informatie die moet worden verstrekt indien overeenkomst tot dienst van de 
informatiemaatschappij: 
 De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 

zijn 
 Het al dan niet archiveren van de overeenkomst en de wijze waarop deze geraadpleegd kan 

worden 
 Hoe op de hoogte geraken van niet gewilde handelingen en hoe herstellen (denk aan 

invoerfouten of klikfouten) 
 Beschikbare talen 
 Het bestaan van redelijke gedragscodes en hoe deze te raadplegen zijn 
 Voorwaarden voor sluiten overeenkomst, niet zijnde algemene voorwaarden, moeten 

opgeslagen kunnen worden 

Informatie die op de factuur moet staan  
 Bedrijfsnaam en adres van de leverancier (geen postbusnummer) 
 Jouw bedrijfsnaam, eventuele handelsnaam en adres 
 Jouw btw-nummer 
 Jouw KvK-nummer 
 Factuurnummer (opeenvolgend én uniek) 
 Factuurdatum (uiterlijk op de 15e dag na afloop maand) 
 Omschrijving van de geleverde goederen of diensten en de omvang 
 Datum waarop de diensten zijn geleverd (urenspecificatie over maximaal maand) 
 Per btw-tarief / vrijstelling: prijs per eenheid, kortingen, btw-tarief, vergoeding, btw-bedrag 
 Bij vooruitbetaling: de datum van betaling als die afwijkt van de factuurdatum 
 Btw-verlegging: btw-nummer klant en vermelding “btw verlegd” 
 Toepasselijkheid bijzondere btw-regeling 

Vereenvoudigde factuur (minder dan 100 euro inclusief btw) 
 Jouw bedrijfsnaam, eventuele handelsnaam en adres 
 Jouw btw-nummer 
 Jouw KvK-nummer 
 Factuurdatum (uiterlijk op de 15e dag na afloop maand) 
 Btw-bedrag  
 Omschrijving van de geleverde goederen of diensten 

 


