REGELS VAN INGEBREKE
STELLING EN VERZUIM
Op 11 oktober 2019 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over
regels van ingebrekestelling. Een onderwerp waar we in de dagelijkse praktijk
vaak mee van doen hebben.
Een ‘ingebrekestelling’ is nodig als een partij bij een overeenkomst een afgesproken prestaties niet correct of niet op tijd uitvoert. Dit moet volgens de wet
schriftelijk gebeuren en moeten aangeven wat er mankeert. Daarbij dient een
redelijke termijn te worden gegeven om de verplichting alsnog goed na te komen.
Een ‘verzuim’ ontstaat als de gegeven redelijke (herstel)termijn vervolgens zonder resultaat verstrijkt. Dit volgt uit artikel 6:83 van het Burgerlijk Wetboek. Is
de redelijke (herstel)termijn voorbij dan mag de eisende partij de overeenkomst
ontbinden of een derde partij inschakelen om de achtergebleven prestatie alsnog te verrichten, op kosten van de nalatige partij.
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Conclusie.
Deze uitleg door de Hoge Raad is te zien
als een aanvullende uitleg bij het leerstuk
van ingebrekestelling en verzuim. Ook
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afgelopen is, kan er toch al verzuim ontstaan om andere redenen, zoals in deze
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