
 OVEREENKOMST 
inzake consignatie 

 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “………………….”, gevestigd aan de 

…………………. te …………………., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heer/mevrouw…………………. in de functie van …………………., hierna te noemen: 

“consignatiegever”. 

 

en 

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “………………….”, gevestigd aan de 

…………………. te …………………., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heer/mevrouw…………………. in de functie van …………………., hierna te noemen: 

“consignatienemer”. 

Of: 

De heer/Mevrouw B, van beroep/handelend onder de naam ……………, geboren op 

………… te …………wonende te …………… verder te noemen “consignatienemer”,  

 

Hierna individueel te noemen “Partij” en gezamenlijk te noemen “Partijen”. 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

 Partijen overeenstemming hebben bereikt om een consignatie overeenkomst te sluiten; 

 ……………. 

 ……………..; 

 Partijen de overeenstemming schriftelijk wensen vast te leggen; 
 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
 
Artikel 1 Consignatie 
 
1. De Consignatiegever verklaart aan Consignatienemer in consignatie ten verkoop te hebben 

gegeven, gelijk Consignatienemer verklaart van de Consignatiegever in consignatie ten 
verkoop te hebben aanvaard en ontvangen, zulks voor een tijd van ingaande heden, en 
mitsdien eindigende …………………,(of: voor onbepaalde tijd) en voorts onder de 
navolgende bepalingen, de hieronder gespecificeerde goederen tegen de daarbij aangegeven 
prijzen ……………(indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan: De 
Consignatiegever is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief met een opzeggingstermijn 
van één maand te beëindigen). 

2. De overeenkomst wordt echter stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd, tenzij een der partijen 
minstens ….. maanden voor het eindigen van voormeld tijdvak van ……. jaar aan de 
wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld deze stilzwijgende verlenging niet te wensen. 

Of: 
Artikel 1 Consignatie 
 



1. Het aantal der verschillende artikelen, dat in consignatie zal worden gegeven, zal door 
partijen in onderling overleg worden vastgesteld Consignatienemer kan echter vorderen, 
dat zijn voorraad van elk artikel niet minder dan … stuks bedraagt, behoudens het hierna 
bepaalde. 1) 

2. In geen geval zal de Consignatiegever echter verplicht zijn goederen tot een hogere 
totaalwaarde dan € ………… euro in consignatie te geven. Eventueel zal bij sterke 
prijsstijging dus het aantal stuks verminderd moeten worden. 

3. Aanvulling van de voorraad zal eens per maand geschieden op de eerste ………..dag van 
iedere maand, behoudens de bevoegdheid van Consignatienemer tussentijds aanvulling van 
zijn voorraad van een bepaald artikel te verlangen, indien deze mocht zijn teruggelopen tot 
…………….stuks.1) 

 
 
Artikel 2 Eigendom 
 
1. De in artikel 1 genoemde goederen blijven het eigendom van de Consignatiegever, die 

daarover te allen tijde geheel of gedeeltelijk zal kunnen beschikken, totdat een derde de 
eigendom daarvan heeft verkregen 

2. De Consignatienemer verbindt zich deze goederen of het door de Consignatiegever 
verlangde gedeelte daarvan op eerste aanvrage, voorzover nog onverkocht aanwezig, te 
zullen teruggeven. 

 
 
Artikel 3 Plaats van de goederen 
 
 De Consignatienemer verbindt zich genoemde goederen te zullen opslaan in 

perceel/showroom…………. te ………….. en deze of een gedeelte daarvan zonder 
schriftelijketoestemming van de Consignatiegever niet naar elders te zullen vervoeren of 
doen vervoeren 

 
 
Artikel 4 Beheer en behoud goederen 
 
1.  Voorts verbindt Consignatienemer zich bedoelde goederen als een goed huisvader te zullen 

beheren, voor de bewaring en het behoud daarvan als een goed huisvader te zullen zorgen, 
deze ordelijk en overzichtelijk op te bergen en deze ten genoege van de Consignatiegever te 
zullen verzekeren tegen brand, water schade en diefstal, zulks ten behoeve van de 
Consignatiegever, de voor de verzekering verschuldigde premie tijdig te betalen en de polis 
alsmede de betaalde pre miekwitanties op eerste aanvrage aan de Consignatiegever af te 
staan. 

2.  Indien Consignatienemer niet aan deze verplichtingen voldoet, is de Consignatiegever 
bevoegd zelf op kosten van Consignatienemer voor deze verzekeringen zorg te dragen. 

 
 
Artikel 5 Kosten 
 
 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, hoe ook genaamd, voortvloeiende 

uit of verband houdende met het onderhoud, de bewaring en het in art 16 bedoelde 
terughalen der in consignatie gegeven goederen, komen uitsluitend ten laste van 
Consignatienemer. 

 



 
Artikel 6 Belang Consignatiegever 
 
 Het staat Consignatienemer niet vrij op enigerlei wijze hoe ook genaamd over de genoemde 

goederen te beschikken of te laten beschikken in strijd met de belangen van de 
Consignatiegever. 

 
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
 
 Consignatienemer is aansprakelijk voor elke beschadiging en verlies, met of zonder zijn 

toedoen aan de genoemde goederen toegebracht of ontstaan. 
 
 
Artikel 8 Faillissement, Beslag, Surseance 
 
1. Ingeval van faillissement, beslaglegging van welke aard ook, surséance van betaling of 

wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor hem wordt benoemd, is de 
Consignatienemer verplicht onmiddellijk de Consignatiegever schriftelijk te verwittigen, en 
tevens om de curator, beslagleggende deurwaarder of bewindvoerder onverwijld inzage te 
verstrekken van de onderhavige overeenkomst. 

2. Alle schade voor de Consignatiegever ontstaan door het niet voldoen hieraan, komt voor 
rekening van Consignatienemer. 

 
 
Artikel 9  Toegang 
 
1.  De Consignatiegever is gerechtigd te allen tijde binnen te treden in de lokaliteiten, waarin 

zich de genoemde goederen bevinden, of een gemachtigde de desbetreffende lokaliteiten te 
doen binnentreden, teneinde na te gaan of de voorschreven goederen in goede staat 
worden gehouden, en of het aantal goederen, dat volgens na te melden afrekeningen en 
voorraadlijsten van Consignatienemer als onverkocht aanwezig behoort te zijn, ook in feite 
nog aanwezig is. 

2. Voorts is de Consignatiegever te allen tijde gerechtigd tot inzage, zelf of bij gemachtigde, 
om de administratie en boekhouding van de Consignatienemer in te zien. 

3. B verbindt zich tot het voorgaande zijn volledige medewerking te verlenen en verleent 
hierbij aan de Consignatiegever onherroepelijke volmacht tot een en ander. 

 
 
Artikel 10 Verkoop 
 
 Consignatienemer is gerechtigd de genoemde hem door de Consignatiegever in consignatie 

ten verkoop gegeven goederen, als geheel of bij gedeelten aan derden te verkopen, tegen 
een prijs in geen geval lager dan hierboven in artikel 1 vermeld, de koopsommen namens 
en ten behoeve van de Consignatiegever te ontvangen en per order van de 
Consignatiegever daarvoor te kwiteren, voorzover de Consignatiegever de koopsommen 
niet zelf wenst te ontvangen. 

 
 
Artikel 11 Afrekening 
 



 Consignatienemer is verplicht een voorraadlijst bij te houden en na iedere verkoop in elk 
geval binnen een tijd van …. dagen na verkoop, aan de Consignatiegever af te dragen het 
totaal der bedragen, aan de Consignatiegever ingevolge de in art. 1 vermelde specificatie 
van prijzen toekomende, een en ander voor zover de incassering niet door de 
Consignatiegever geschiedt, en na aftrek van de in artikel 12 bedoelde vergoeding. 

 
 
Artikel 12 Vergoeding 
 
 De Consignatienemer ontvangt een vergoeding van … procent der ontvangen 

koopsommen, die bij elke afrekening als bedoeld in artikel 11 zal worden verrekend. 
 
 
Artikel 13 Verplichting Consignatienemer 
 
1. Consignatienemer verplicht zich, zolang hij van de Consignatiegever goederen in 

consignatie ten verkoop heeft, geen soortgelijke goederen van anderen in consignatie ten 
verkoop te zullen aanvaarden en de bedragen, door verkoop der goederen ontvangen en 
aan de Consignatiegever toekomende, niet te vermengen met zijn eigen geld en met 
geldsbedragen van anderen. 

2. Bij niet nakoming van deze verplichting of overtreding van voormeld verbod zal hij ten 
behoeve van de Consignatiegever een dadelijk opvorderbare boete van ……….. euro 
verbeuren bij wijze van vooruit vastgestelde schadevergoeding. 

 
 
Artikel 14 Verkoop op krediet 
 
1. Indien de Consignatienemer op krediet verkoopt, staat hij persoonlijk in voor de 

gegoedheid van de koper. 
2. Van door de Consignatienemer eventueel op krediet verkochte goederen geschiedt 

afrekening eveneens in voege als hierboven in art. 11 bepaald, geheel derhalve al sof de 
goederen aan de consignatienemer contant betaald waren. 

3. Desniettegenstaande blijft de Consignatiegever, zolang de Consignatienemer deze goederen 
niet met haar heeft afgerekend, eigenares van de vordering, ontstaan uit de verkoop op 
krediet van haar goederen. 

 
 
Artikel 15 Boekhouden 
 
 Consignatienemer is verplicht dusdanig boek te houden, dat controle door de 

Consignatiegever gemakkelijk is, zulks door de Consignatiegever te beoordelen. 
 
 
Artikel 16 Beëindiging Consignatie 
 
1.  De Consignatiegever is te allen tijde — en in het bijzonder, wanneer Consignatienemer niet 

aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst voldoet, wanneer Consignatienemer over- 
lijdt, onder curatele wordt gesteld of in een krankzinnigengesticht ter verpleging wordt 
opgenomen, of wanneer zich één der in artikel 8 lid 1 genoemde feiten voordoet — 
gerechtigd zonder opgaaf van redenen de onderhavige overeenkomst te beëindigen, de aan 



Consignatienemer in consignatie geleverde goederen, voorzover nog onverkocht aanwezig, 
terug te doen halen en van Consignatienemer onmiddellijke afrekening te vorderen. 

2. Een eenvoudige kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst aan Consignatienemer of 
zijn vertegenwoordiger, dat de Consignatiegever van haar recht gebruik wenst te mak en, 
zal voldoende zijn om de overeenkomst te beëindigen. 

 
 
Artikel 17  Gevolg in gebreke zijn Consignatienemer 
 
 Indien Consignatienemer in gebreke blijft,na aanmaning van de Consignatiegever de door 

deze opgevorderde goederen terug te geven, zal de Consignatiegevergerechtigd zijn te 
beschouwen, dat die goederen door Consignatienemer zijn gekocht tegen de hierboven in 
art. 1 vastgestelde prijzen, en zijn de desbetreffende bedragen onmiddellijk, zonder dat 
daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, opvorderbaar, onverminderd het 
recht van de Consignatiegever om in plaats daarvan de goederen zelf op de vorderen. 

 
 
Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden 

beslecht door de bevoegde rechter te ……………. . 


