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AANVAARDING

142. Too late or not too late? 
MR. P.J.P. VAN HUIZEN

 

Feiten

Eiseres tot cassatie (hierna: Van de Booren) exploiteert in 
Maastricht aan het Onze Lieve Vrouweplein een winkel. 
In oktober 2008 is zij benaderd door een zekere Verheijen 
over de mogelijkheid om in haar winkel een lcd-scherm 
voor reclamedoeleinden te plaatsen.

Verheijen heeft Van de Booren een document voorgelegd 
inhoudende de aanvraag voor een leaseovereenkomst met 
betrekking tot een lcd-scherm. Als partijen zijn in het docu-
ment vermeld: Van de Booren als lessee en verweerster in 
cassatie (hierna: Grenkefinance) als lessor. In de aanvraag 
voor het leasecontract is onder meer vermeld:

“Aanvraagverklaring van de lessee. Ik ga/wij gaan akkoord 
met de algemene leasevoorwaarden zoals hierboven en op 
de keerzijde beschreven en met de voor het koopcontract 
tussen de lessor en de leverancier geldende garantievoor-
waarden (zie artikel 7). Ik vraag/wij vragen bij GRENKE-
FINANCE de afsluiting van het leasecontract aan. Ik blijf/
wij blijven 4 weken vanaf de dag van de ondertekening 
gebonden aan dit aanbod.”

De voormelde aanvraag van Van de Booren is op 21 novem-
ber 2008 door Grenkefinance geaccepteerd en namens haar 
ondertekend. De brief van Grenkefinance van 21 november 
2008 houdt onder meer in: 

“Geachte Dames en Heren, Hartelijk bedankt voor uw 
leasingaanvraag. Hiermee bevestigen wij u dat, na levering 
van het lease object, het contract van kracht is en hopen 

1 HR 27 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:996.

wij op een prettige samenwerking. Wij verzoeken u om 
vragen met betrekking tot het contract met vermelding van 
bovenstaande contractnummer, schriftelijk aan ons te rich-
ten. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Voor het 
lopende contract kunt u, aan de hand van de bijgevoegde 
leasefactuur, zien wanneer er welke bedragen, conform de 
overeenkomst, per automatische incasso van uw rekening 
worden afgeschreven.”

Het aanbod is door Grenkefinance geaccepteerd nadat de 
termijn van vier weken, genoemd in het aanbod, is verstre-
ken.  Tussen partijen staat vast dat het aanbod van Van de 
Booren om met Grenkefinance een leaseovereenkomst aan 
te gaan niet tijdig door Grenkefinance is aanvaard.

Omdat Van de Booren, ook na aanmaning, weigerachtig is 
gebleven om de in de leaseovereenkomst vermelde lease-
termijnen te betalen, heeft Grenkefinance in 2009 bij brief 
aan Van de Booren meegedeeld dat de leaseovereenkomst 
buitengerechtelijk wordt ontbonden. Van de Booren heeft 
het lcd-scherm in 2012 aan Grenkefinance geretourneerd. 

In dit geding vordert Grenkefinance veroordeling van Van 
de Booren tot betaling van de achterstallige leasetermijnen 
tot aan de datum van ontbinding en van de na die datum 
verschuldigde termijnen. Van de Booren stelt onder meer 
dat haar aanbod pas op 21 november 2008 door Grenke-
finance is geaccepteerd, nadat de termijn van vier weken, 
genoemd in haar aanbod, was verstreken. Op het moment 
van aanvaarding van het aanbod was dat reeds vervallen 
zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Het uitgangspunt is dat door een te late aanvaarding van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst 
geen overeenkomst tot stand komt. Door aanvaarding van een aanbod komt in beginsel slechts een 
overeenkomst tot stand, indien het aanbod tijdig, dat wil zeggen op een tijdstip waarop het aanbod nog van 
kracht is, wordt aanvaard. Een aanvaarding die plaatsvindt nadat de termijn gedurende welke het aanbod 
rechtskracht heeft, is verstreken, is te laat. Dit is anders indien een van de gevallen zich voordoet als bepaald 
in artikel 6:223 BW. In 2016 heeft de Hoge Raad over dit onderwerp een belangwekkend arrest gewezen.1  \ 
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Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat een 
overeenkomst tot stand is gekomen

Naar het oordeel van het hof2 behoorde Van de Booren 
op grond van de inhoud van de brief van 21 november 
2008 te begrijpen dat Grenkefinance ervan uitging dat zij 
het aanbod van Van de Booren om een leaseovereenkomst 
aan te gaan rechtsgeldig had aanvaard. Zij had, indien zij 
de totstandkoming van de overeenkomst had willen voor-
komen, onverwijld aan Grenkefinance moeten meede-
len dat zij haar in tijd gelimiteerde aanbod als vervallen 
beschouwde. 

Van de Booren klaagt in cassatie 
onder meer dat het hof heeft ge-

oordeeld dat de overeenkomst 
ondanks de te late aanvaarding van 

het aanbod tot stand is gekomen

Van de Booren klaagt in cassatie onder meer dat het hof 
heeft geoordeeld dat de overeenkomst ondanks de te late 
aanvaarding van het aanbod tot stand is gekomen (artikel 
6:223 lid 2 BW). 

Het hof heeft volgens haar miskend dat, indien het aanbod 
van een partij (in dit geval: Van de Booren) een concrete, 
niet voor enig misverstand vatbare termijn bevat voor de 
aanvaarding ervan, van enige onduidelijkheid aan de zijde 
van de acceptant (in dit geval: Grenkefinance) als bedoeld 
in artikel 6:233 lid 2 BW geen sprake kan zijn, tenzij sprake 
is van vertraging van het communicatiemiddel waarmee het 
aanbod werd aanvaard. 

Aanbod en aanvaarding in vogelvlucht

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de 
aanvaarding daarvan (artikel 6:217 lid 1 BW). Het aanbod 
moet worden onderscheiden van de uitnodiging om een 
aanbod te doen of om in onderhandeling te treden over 
het sluiten van een overeenkomst. In onderhavige casus is 
het bijvoorbeeld atypisch dat Van Booren de aanbieder is. 
Grenkefinance is sociaal economisch de aanbiedende partij. 
Juridisch doet Grenkefinance echter slechts een uitnodiging 
tot het doen van een aanbod.3 4 
Door aanvaarding van een aanbod komt in beginsel slechts 
een overeenkomst tot stand, indien het aanbod tijdig, dat 
wil zeggen op een tijdstip waarop een aanbod nog van 
kracht is, wordt aanvaard. 
Als een verklaring de aanbieder niet tijdig bereikt op 
grond van omstandigheden die voor zijn rekening komen 

2 Hof Den Bosch 14 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4228
3 Noot Hijma onder arrest HR 27 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:996, 

NJ 2017/312. 
4 Zie voor verzekeringsovereenkomst: Asser/Wansink, Van Tiggele & Salo-

mons, 7-IX*, 2012/165

(bijvoorbeeld het nalaten een adres te vermelden of geen 
verhuisbericht te sturen), komt er niettemin een overeen-
komst tot stand.5 

De wet kent enkele regels op grond 
waarvan na een te late aanvaarding 

toch een overeenkomst tot stand komt

Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het onher-
roepelijk is of de mededeling inhoudende aanvaarding is 
verzonden. Een aanbod is onherroepelijk als het een duide-
lijke termijn bevat, waarvóór het aanbod moet worden 
aanvaard, of als op andere wijze blijkt van de onherroe-
pelijkheid, bijvoorbeeld omdat expliciet is aangegeven dat 
het aanbod onherroepelijk is. Een vrijblijvend aanbod kan 
onverwijld na de aanvaarding worden herroepen (artikel 
6:219 lid 1 en lid 2 BW). 

Tijdigheid van aanvaarding 

Gaat het om een mondeling aanbod, dan vervalt het 
aanbod als het niet onmiddellijk wordt aanvaard. Gaat het 
om een schriftelijk aanbod, waaronder ook een elektro-
nisch aanbod wordt begrepen, dan vervalt het wanneer het 
niet binnen een redelijke tijd wordt aanvaard. De redelijke 
tijd, gedurende welke een schriftelijk aanbod van kracht is, 
krijgt inhoud onder meer aan de hand van de complexi-
teit van de overeenkomst en de tijd die voor de geadres-
seerde nodig is om het aanbod te beoordelen, het gekozen 
communicatiemiddel en de snelheid waarmee de transactie 
moet worden afgesloten. In de literatuur is betoogd dat een 
per e-mail gedaan aanbod geldig is tot en met de volgende 
werkdag.6

Uitgangspunt: door te late aanvaarding als 
zodanig komt geen overeenkomst tot stand

Het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst is 
het moment waarop de aanvaarding de aanbieder bereikt. 
De wet kent enkele regels op grond waarvan na een te late 
aanvaarding toch een overeenkomst tot stand komt (arti-
kel 6:223 BW en artikel 6:224 BW). Als de aanvaarding de 
aanbieder bereikt na het vervallen van het aanbod, komt 
niettemin een overeenkomst tot stand, mits hij onverwijld 
(dat is: zonder vertraging) aan de ander meedeelt dat hij de 
aanvaarding als tijdig aanmerkt (artikel 6:223 lid 1 BW). 
Wanneer de aanvaarding de aanbieder te laat bereikt, maar 
het is voor de aanbieder kenbaar dat dit voor de acceptant 
niet duidelijk is, volgt uit 6:223 lid 2 BW dat de aanvaar-

5 Artikel 3:37 BW lid 3, zie ook HR 23 september 1994, NJ 1995, 27 
(Poortvliet/Zeebeleg).

6 Verdedigd door R.E. van Esch, Juridische aspecten van elektronische 
handel, Deventer: Kluwer, 2007, p. 156. Zie verder Blei Weissman, artikel 
6:221 BW, aant. 1.34 e.v., zie anders mr. F.J. de Vries. 
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ding tijdig is, tenzij de aanbieder de acceptant onverwijld 
meedeelt dat hij het aanbod als vervallen beschouwt. 

De mededelingsplicht van artikel 6:223 lid 2 BW

De mededelingsplicht van de aanbieder bedoeld in arti-
kel 6:223 lid 2 BW is gebaseerd op de redelijkheid en 
billijkheid die geldt in de verhouding tussen partijen die 
onderhandelen over de totstandkoming van een overeen-
komst. Maar alleen de aanbieder die begrijpt of behoort 
te begrijpen dat voor de acceptant niet duidelijk was dat 
haar aanvaarding te laat was, heeft een mededelingsplicht. 
Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de uitwerking 
wordt ingekaderd in de wilsvertrouwensleer en dat deze 
bepaling terughoudend moet worden toegepast. Volgens 
deze toelichting kan van de aanbieder, wanneer hij zich op 
niet-tijdigheid van de aanvaarding wil beroepen, alleen dan 
gevergd worden dat hij onverwijld reageert indien hij de 
voor de acceptant bestaande onduidelijkheid begreep of 
behoorde te begrijpen. De genoemde strekking van de bepa-
ling brengt volgens de toelichting mee dat ‘niet te snel zal 
mogen worden aangenomen dat aan deze eis is voldaan’. 
Blijkens de parlementaire geschiedenis moet bij onduide-
lijkheid bij de acceptant omtrent de gelding(sduur) van het 
aanbod worden gedacht aan gevallen waarin sprake is van 
vertraging in het communicatiemiddel dat de aanvaarding 
overbrengt, onduidelijkheid over wat nog een redelijke tijd 
in de zin van artikel 6:221 lid 1 BW is, of het geval waarin 
de termijn waarbinnen een aanbod moet worden aanvaard 
is verbonden aan een voorwaarde waarvan de acceptant 
niet duidelijk is of zij is vervuld7.

‘Weten of behoren te weten’ van aanbieder 
en acceptant in de sleutel van het 
vertrouwensbeginsel

Hoewel de wettekst alleen spreekt over de situatie dat het 
voor de acceptant ‘niet duidelijk was’ dat haar aanvaar-
ding te laat was, heeft de Hoge Raad, in navolging van de 
conclusie van A-G Wissink, met het arrest Van de Booren/
Grenkefinance dit opgerekt naar ‘niet duidelijk was, noch 
behoorde te zijn’. 

Immers, aldus de Hoge Raad, indien de acceptant wist of 
behoorde te weten dat haar aanvaarding te laat was, is bij 
haar geen sprake van gerechtvaardigd vertrouwen dat door 
die aanvaarding een overeenkomst tot stand zou komen. 

A-G Wissink stelt hierover: 

“Hoewel de wettekst alleen spreekt over de situatie dat het 
voor de acceptant ‘niet duidelijk was’ dat haar aanvaar-
ding te laat was, zal daaronder moet worden verstaan ‘niet 
duidelijk was of behoorde te zijn’. Immers, alleen gerecht-

7 Memorie van antwoord II, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 888. 

vaardigd vertrouwen is beschermenswaardig. Uit de parle-
mentaire geschiedenis blijkt dan ook, dat de acceptant soms 
het risico moet dragen dat voor haar onduidelijk is dat zij 
het aanbod te laat heeft aanvaard. Ook aan de zijde van de 
aanbieder wordt diens begrip van de situatie geobjectiveerd 
(‘begrijpt of behoort te begrijpen’).
3.6.2
Dat het voor de acceptant ‘niet duidelijk was of behoorde te 
zijn’ betekent enerzijds, dat een partij die subjectief meent 
dat zij tijdig heeft aanvaard, maar objectief dat vertrouwen 
niet mocht hebben, niet wordt beschermd door art. 6:223 
lid 2 BW.
Anderzijds is denkbaar dat enige twijfel omtrent de tijdig-
heid van haar aanvaarding toch tot toepassing van deze 
bepaling kan leiden. Wie een aanbod ‘zolang de voorraad 
strekt’ aanvaardt, behoort te weten dat zijn aanvaarding te 
laat kan zijn, maar behoeft daar niet onder alle omstandig-
heden zonder tegenbericht van de aanbieder rekening mee 
te houden.”

Erg veel waarde moet er aan deze toevoeging volgens mij 
niet worden gehecht. Met Hijma in zijn noot onder dit arrest 
ben ik van mening dat het vanuit de aanbieder bezien niet 
zinvol is bij de acceptant te differentiëren tussen duidelijk 
zijn en duidelijk behoren te zijn. Immers, stel dat de accep-
tant het onderscheid tussen werkdagen en kalenderdagen 
niet begrijpt en de aanbieder hiervan niet op de hoogte is.

Indien de acceptant wist of behoor-
de te weten dat haar aanvaarding 
te laat was, is bij haar geen sprake 
van gerechtvaardigd vertrouwen 

dat door die aanvaarding een over-
eenkomst tot stand zou komen

Aangegeven aanvaardingstermijn overschreden?

De onzekerheid omtrent de al dan niet tijdigheid van de 
aanvaarding, die tot toepassing van artikel 6:223 lid 2 BW 
kan leiden, kan voortvloeien uit een of andere omstandig-
heid in verband met de inhoud van het aanbod, zoals indien 
in het aanbod een termijn voor aanvaarding is aangegeven, 
die niet aan een precieze maatstaf is gebonden. Uit de tekst 
van de aanvaarding blijkt bijvoorbeeld, dat de acceptant 
een mededeling in het aanbod omtrent het uiterste tijdstip 
van aanvaarding onjuist heeft opgevat en daarom te laat 
heeft aanvaard. Of een aanbod dat bepaalt dat het binnen 
‘een week’ moet worden aanvaard en in het licht van de 
omstandigheden van het geval redelijkerwijs betwijfeld kan 
worden of daarmee een werkweek of een kalenderweek is 
bedoeld.8

8 A-G Wissink conclusie onder 3.6.3. 
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De opvatting van Van de Booren dat van onduidelijkheid 
aan de zijde van de acceptant in ieder geval geen sprake kan 
zijn in een geval als het onderhavige, waarin het aanbod 
een concrete, niet voor misverstand vatbare termijn voor de 
aanvaarding bevat en de te late aanvaarding niet het gevolg 
is van vertraging van het communicatiemiddel waarmee 
het aanbod werd aanvaard,9 is volgens de Hoge Raad in 
haar algemeenheid onjuist.10 In een dergelijk geval is niet 
uitgesloten dat op andere gronden onduidelijkheid bij de 
acceptant bestaat over het antwoord op de vraag of zij het 
aanbod tijdig heeft aanvaard.11 

Hijma geeft als voorbeeld gevallen waarin het aanbod, 
naast de vervaltermijn, een – tijdgerelateerde – voorwaarde 
als ‘zolang de voorraad’ strekt bevat. Ik vraag mij af of de 
Hoge Raad een dergelijk voorbeeld voor ogen had bij haar 
oordeel. Het betreft immers een ontbindend voorwaarde 
waaronder het aanbod is uitgebracht die volledig los staat 
van een eventuele in het aanbod opgenomen concrete niet 
voor misverstand vatbare termijn. In aansluiting hierop zie 
ik bovendien niet in dat  een acceptant bij een voorwaarde, 
zolang de voorraad strekt, zonder meer het gerechtvaardigd 
vertrouwen kan hebben dat de overeenkomst tot stand is 
gekomen.  

Gedacht moet volgens mij worden aan bijvoorbeeld de 
situatie dat partijen op regelmatige basis zaken doen en 
dat de aanbieder in het verleden het nimmer een probleem 
vond dat ondanks dat er bijvoorbeeld een termijn voor 
aanvaarding van drie weken is bepaald de acceptant na 
vier weken het aanbod accepteerde. Of een voorbeeld uit 
de rechtspraak12 waarbij partij X de overeenkomst na het 
verstrijken van de door partij Y gestelde termijn aan partij 

9 Een voorbeeld van een aanvaarding die de aanbieder te laat bereikt door 
een omstandigheid die weliswaar voor risico van de acceptant komt, 
doch wat de ontijdigheid betreft een de aanbieder ‘kenbare onduidelijk-
heid’ oplevert, geeft Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/174: de brief 
houdende de aanvaarding wordt pas een week na verzending bezorgd 
omdat hij op het postkantoor was zoekgeraakt. 

10 Maar het oordeel van het hof dat op basis van art. 6:223 BW hier de 
overeenkomst toch tot stand is gekomen, acht de Hoge Raad onjuist of 
onbegrijpelijk, omdat hier de lessor zelf de tekst van haar modelcontrac-
ten met de duidelijke termijn voor aanvaarding had geformuleerd.

11 R.o. 3.3.3.
12 Rb. Amsterdam 10 december 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BH2127.

Y retourneert. Partij X heeft daarvoor gebruik gemaakte 
van een door partij Y ingeschakelde koerier. Deze koerier 
heeft zich echter bij partij X gemeld nadat de  door partij 
Y gestelde termijn al was verstreken. Onder die omstandig-
heden geldt de aanvaarding van de overeenkomst, ook als 
deze te laat mocht zijn aanvaard, als tijdig gedaan.

Wat kunnen we met dit arrest in de praktijk? 

Wanneer de onderliggende feiten van de casus in ogen-
schouw worden genomen lijkt het klip en klaar dat er geen 
overeenkomst tussen Van de Booren en Grenkefinance tot 
stand is gekomen. Grenkefinance heeft immers te laat geac-
cepteerd en was daarvan op de hoogte. De Hoge Raad is 
er evenwel aan te pas moeten komen om dit ook in rechte 
vast te stellen. Het hof ‘s-Hertogenbosch dacht er immers 
anders over. 

Het is niet zo zeer de uitkomst van het 
arrest, maar de weg naar de uitkomst 

die voor de praktijk van belang is

De Hoge Raad en met name A-G Wissink moesten er dan 
ook even voor gaan zitten om aan te geven wanneer arti-
kel 6:223 lid 2 in stelling gebracht kan worden. Het is niet 
zo zeer de uitkomst van het arrest, maar de weg naar de 
uitkomst die voor de praktijk van belang is. 
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