
 

Opzegging van duurovereenkomsten 

 

Duurovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen partijen die niet verplichten tot eenmalige, 

voorbijgaande prestaties, maar – gedurende bepaalde of onbepaalde tijd – tot prestaties die zekere 

tijd voortduren, terugkeren of elkaar opvolgen. Voorbeelden hiervan zijn distributie-, onderhouds- of 

serviceovereenkomsten.  

Vaak is in deze overeenkomsten geen mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging opgenomen of zijn de 

afspraken überhaupt nooit in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Hoe zit het dan met de 

opzegbaarheid van dergelijke overeenkomsten?  

Aan de hand van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid dient bij gebreke van een 

wettelijke of contractueel overeengekomen opzegtermijn te worden bepaald of onder de gegeven 

omstandigheden opzegging mogelijk is en wat voor termijn daarbij in acht moet worden genomen. 

Als partijen wel een opzegtermijn zijn overeengekomen kan het op basis van de redelijkheid en 

billijkheid zo zijn dat een kortere of langere opzegtermijn vereist is. 

 

Bepaalde tijd 

Bij een duurovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging in beginsel 

niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid is overeengekomen of er 

sprake is van onvoorziene omstandigheden die van dusdanige aard zijn dat de wederpartij naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst tot het 

overeengekomen tijdstip niet mag verwachten. Hier is overigens niet zo snel sprake van, blijkt uit de 

rechtspraak op dit vlak.  

Daarbij spelen de volgende factoren een rol:  

 de inhoud en aard van de overeenkomst; 

 aard en onderlinge verhouding van partijen; 

 de gewichtigheid van de belangen over en weer.  

 

Onbepaalde tijd 

Voor duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd zonder opzegbeding moet gekeken worden naar de 

aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval. 

Sinds 1999 geldt voor duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd dat de redelijkheid en billijkheid 
mee kan brengen dat opzegging slechts mogelijk is indien daar een redelijke grond voor is. De 
hoofdregel is echter, zo bleek uit een arrest van de Hoge Raad uit 2011, dat duurovereenkomsten in 



principe altijd opzegbaar zijn. Overigens was in de lagere rechtspraak altijd al de trend dat 
opzegbaarheid het uitgangspunt is, gecombineerd met een redelijke opzegtermijn en eventueel een 
schadevergoeding. 

De volgende regels gelden bij de opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd: 

 Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van opzegging, geldt dat de 
duurovereenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar is. 

 De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de 
overeenkomst en de omstandigheden van het geval echter meebrengen dat opzegging 
slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. 

 Uit diezelfde eisen kan voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden 
genomen. 

 Of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van 
een (schade)vergoeding. 

 

Tot slot 

Om onduidelijkheden te voorkomen, is het uiteraard aan te raden om de opzeggingsmogelijkheden – 

zowel de gronden daarvoor als de toepasselijke termijnen –  ondubbelzinnig in de overeenkomst op 

te nemen.  

 

 

VRAGEN?             

Neem gerust contact op: 

            


