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Paraaf agent:  Paraaf principaal: 

- OVEREENKOMST - 
INZAKE HANDELSAGENTUUR 

 
 
ONDERGETEKENDEN: 
 
De rechtspersoon (of eenmanszaak, v.o.f., c.v.) ... gevestigd te …………..., ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel te ……………... onder nummer ... en ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw………... hierna te noemen “de 
principaal”. 
 
en 
 
De heer/mevrouw …………..., wonende te ……………..., handelend onder de handelsnaam 
………………. feitelijk gevestigd te ………………. en ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel te ………………... onder nummer ... verder te noemen “de agent” 
 
Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

 De agent als zelfstandig handelsagent in de zin van artikel 7:428 e.v. BW voor de principaal 
werkzaam zal zijn,  

 De agent zal bemiddelen bij de verkoop van producten van de principaal; 

 Partijen hun rechtsverhouding in het navolgende wensen te regelen. 
 
 
ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1:  Aanvang, duur en opzegging 
 
1. De principaal verstrekt  met ingang van ... ……… 201… een opdracht voor onbepaalde 

tijd aan agent, die deze opdracht aanvaardt. 
2. De overeenkomst kan door ieder der partijen worden beëindigd door middel van 

opzegging, rekening houdend met een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging 
dient schriftelijk en aangetekend met bericht van ontvangst plaats te vinden. Opzegging 
kan alleen plaats vinden tegen het einde van een kalendermaand. 

Of:  
1. De principaal verstrekt met ingang van ... een opdracht aan agent voor de duur van….., 

die deze opdracht aanvaardt. 
2. De overeenkomst wordt stilzwijgend met dezelfde periode verlengd, tenzij een der partijen 

schriftelijk en aangetekend met bericht van ontvangst de overeenkomst heeft beëindigd, 
rekening houdend met een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging dient 
schriftelijk en aangetekend met bericht van ontvangst plaats te vinden. Opzegging kan 
alleen plaats vinden tegen het einde van een kalendermaand. 
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Paraaf agent:  Paraaf principaal: 

 
Artikel 2:  Producten en regio 
 
1. De agent zal voor de principaal bemiddelen in de verkoop van de volgende producten uit 

het assortiment van de principaal: ... (eventueel op een bijlage specificeren). 
2. De principaal verbindt zich jegens de agent om, indien hij te eniger tijd zijn assortiment 

van producten uitbreidt of wijzigt, ook voor deze nieuwe producten de alleen-
vertegenwoordiging aan de agent in overleg op te dragen. 

3. De agent zal op basis van exclusiviteit werkzaam zijn in het gebied ... (eventueel in een bijlage 
specificeren). 

4. De principaal zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst geen andere 
handelsagenten of andere distributeurs aanstellen in het in lid 3 genoemd gebied. 

5. Het is aan de agent verboden om buiten het in lid 3 genoemd gebied werkzaam te zijn. 
 
 
Artikel 3:  Provisie 
 
1. De agent zal onder aftrek van eventuele betalingskortingen een provisie genieten van ... % 

van de verkoopprijs (exclusief BTW) over alle verkopen welke door tussenkomst van de 
agent tot stand zijn gekomen in het gebied als bedoeld in artikel 2 lid 3. 

2. De agent heeft ook recht op provisie over leveringen aan afnemers in het gebied als 
bedoeld in artikel 2 lid 3, die zonder tussenkomst van de agent rechtstreeks een bestelling 
hebben gedaan bij de principaal. 

3. De agent heeft geen recht op provisie: 
a. over leveringen aan de in de aangehechte lijst ( zie bijlage ) vermelde bedrijven in het 

gebied van de agent, die reeds tot de vaste afnemers van de principaal behoren. 
b. over leveringen die geretourneerd worden en waarvoor creditnota's zijn verzonden. 
c. over leveringen die door afnemers door wanbetaling niet voldaan zijn. 

 
 
Artikel 4:  Provisie-opgave 
 
1. De principaal verplicht zich binnen een maand na afloop van iedere maand aan de agent 

een schriftelijke opgave te verstrekken van de over de afgelopen maand verschuldigde 
provisie, onder vermelding van de gegevens waarop die berekening berust en onder 
toezending van de betrokken kopie-facturen. 

2. De principaal zal aan het einde van iedere maand aan de agent de uit de in lid 1 genoemde 
kopie-facturen blijkende provisievordering uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van een 
factuur van de agent voldoen op een door de agent aan de principaal bekend gemaakte 
bank/giro rekening. 

3. Indien later blijkt dat een rekening hetzij door wanbetaling hetzij wegens retourzending 
niet voldaan wordt, zal de ten onrechte door de agent genoten provisie worden 
gerestitueerd of verrekend. 

 
 
Artikel 5:  Inzage boeken en bescheiden 
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Paraaf agent:  Paraaf principaal: 

 
1. De principaal is verplicht aan de agent of aan diens rechtverkrijgenden respectievelijk aan 

een daartoe gemachtigde onverwijld volledige inzage te verstrekken van alle boeken en 
bescheiden ter controle en vaststelling van de tussen partijen overeengekomen provisie. 

2. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de agent. 
 
 
Artikel 6:  Te hanteren condities 
 
 De agent zal zich bij de verkoop van de producten houden aan de door de principaal 

gegeven instructies ten aanzien van prijsvoering, de te hanteren algemene voorwaarden, 
levertijden, betalingstermijnen en andere in deze overeenkomst opgenomen punten. 

 
 
Artikel 7: Orders 
 
1. De agent is verplicht alle door hem afgesloten orders zo spoedig mogelijk en in ieder geval 

binnen een week na ontvangst schriftelijk aan de principaal te doen toekomen.  
2. De principaal zal ontvangst en acceptatie van de order binnen een week na ontvangst 

bevestigen aan de agent en aan de afnemer. 
3. Indien de principaal weigert een door de agent aangebrachte order te bevestigen is de 

principaal verplicht hiervan direct mededeling te doen aan de agent onder opgave van de 
gronden. In dat geval heeft de agent recht op de helft van de provisie, tenzij hem de 
weigeringsgrond reeds voor het afsluiten van de order was medegedeeld. 

4. Indien de principaal nalatig blijft in het tijdig bevestigen van een door de agent 
aangebrachte order, is de principaal desondanks de volledige provisie verschuldigd. 

 
Artikel 8:  Minimumomzet 
 
 Indien de totale omzet van de direct en indirect door tussenkomst van de agent tot stand 

gekomen overeenkomsten gedurende een tijdvak van 12 maanden beneden een bedrag 
van € ... mocht blijven, zijn de principaal en de agent gerechtigd onderhavige 
overeenkomst op te zeggen waarbij een opzegtermijn van drie maanden zal gelden. 

 
 
Artikel 9:  Non concurrentiebeding 
 
1. De agent verplicht zich om gedurende de looptijd van deze overeenkomst zonder 

toestemming van de principaal noch de vertegenwoordiging noch de verkoop van 
producten op zich te nemen die op grond van hun aard of uiteindelijk gebruik 
concurreren met de producten zoals omschreven in (de bijlage behorende bij) artikel 2 lid 
1. 

2. Na beëindiging van deze overeenkomst is het de agent verboden om in zijn gebied 
gedurende 1 jaar de klanten waaraan de agent de twee jaren voorafgaande aan de datum 
van beëindiging producten ten behoeve van de principaal heeft laten leveren, te benaderen 
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Paraaf agent:  Paraaf principaal: 

om aan die klanten met de producten van de principaal concurrerende producten te 
leveren. 

 
 
Artikel 10:  Inlichtingen over en weer 
 
1. De principaal zal de agent schriftelijk opgave verstrekken van alle in het gebied van de 

agent reeds bestaande afnemers. 
2. De principaal zal de agent kosteloos voorzien van algemeen gebruikelijke 

verkoopondersteunde informatie zoals produktie- en verkoopprogramma's, prijslijsten, 
brochures, catalogi en algemene voorwaarden. 

3. De principaal stelt de agent minimaal éénmaal per jaar in de gelegenheid om de principaal 
te bezoeken voor o.a. bijscholing omtrent nieuwe producten. 

4. Indien de agent constateert dat derden inbreuk maken op de aan de principaal 
toekomende merken, octrooien, handelsnaam, modellen of andere intellectuele 
eigendomsrechten, is de agent verplicht dit onverwijld ter kennis te brengen van de 
principaal. Dit geldt ook voor handelsinformatie, veranderingen in de markt en de 
financiële toestand van afnemers, een en ander alleen voorzover van belang voor de zaken 
van de principaal. 

 
 
Artikel 11:  Verplichtingen bij beëindiging 
 
1. Binnen 30 dagen na het eindigen van deze overeenkomst is de agent verplicht al hetgeen 

hij van de principaal terzake of in verband met de onderhavige overeenkomst onder zich 
heeft gekregen, zoals prijslijsten, catalogi en brochures ter beschikking van de principaal te 
stellen.  

2. De principaal verplicht zich uiterlijk binnen 30 dagen na beëindiging van deze 
overeenkomst alle nog verschuldigde provisie aan de agent te voldoen. 

3. De agent heeft na beëindiging van deze overeenkomst recht op de volledige provisie voor 
die orders die binnen 6 maanden na het beëindigen van de overeenkomst worden 
geplaatst en die zonder tussenkomst van een andere handelsagent tot stand zijn gekomen. 

4. De agent heeft na beëindiging van deze overeenkomst recht op een klantenvergoeding als 
bedoeld in artikel 7: 442 BW voor zover hij voldoet aan de in dat artikel opgenomen 
criteria. 

 
 
Artikel 12:  Boetebepaling 
 
 Ieder der partijen die in strijd handelt met een der bepalingen van deze overeenkomst 

verbeurt ten gunste van de wederpartij een direct opeisbare boete van € ... voor iedere 
overtreding, onverminderd het recht van de ander op een volledige schadevergoeding. 

 
 
Artikel 13:  Toepasselijk recht 
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Paraaf agent:  Paraaf principaal: 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter van het arrondissement waar de agent feitelijk bij het aangaan van de 
overeenkomst is gevestigd. 

Of:  
 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, 

danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden 
beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van de Kamer van Koophandel in welk 
gebied de agent is gevestigd. Een geschil is aanwezig als één der partijen zulks verklaart. 
Het scheidsgerecht zal in beginsel bestaan uit 1 (één) arbiter. De benoeming van de 
arbiter(s) geschiedt in onderlinge overeenstemming tussen de partijen, of indien partijen 
hieromtrent geen overeenstemming kunnen bereiken, door middel van een verzoek aan de 
voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de agent is 
gevestigd. Indien de te stellen eis een financieel belang van € 70.000,- te boven gaat, zal het 
scheidsgerecht bestaan uit 3 (drie) arbiters waarvan de voorzitter de titel meester in de 
rechten bezit. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in de plaats van vestiging van het 
hoofdkantoor van de voornoemde Kamer van Koophandel. De procedure zal worden 
gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te … ……….. 201… te 
…………….. 
 
Principaal Agent 
 
 
 
 
_____________________` ________________________ 
De heer/mevrouw ……………. De heer/mevrouw ………………. 
 
 


