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PR_COD_1consolidated

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
consumentenrechten – Hoofdstuk I-III (eerste versie)
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0614),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0349/2008),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 
"Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 december 
20091,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie juridische 
zaken (A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
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AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende consumentenrechten

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen betreffende de werking 
van de Europese Unie, inzonderheid op artikel 95 114,

gezien het voorstel van de Commissie2,

gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité3,

handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, procedure van artikel 251 van het EG-
Verdrag4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de 
bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten5, 
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten6, Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand 
gesloten overeenkomsten7, en Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de 

                                               
 Politieke amendementen: nieuwe, resp. gewijzigde tekst staat in vet en cursief; schrappingen worden 
door doorgestreepte tekst aangegeven.
Technische correcties en aanpassingen van de diensten van het Parlement: de nieuwe, resp. gewijzigde 
tekst staat in cursief; schrappingen worden door doorgestreepte tekst aangegeven.
2 PB C […] van […], blz. […].
3 PB C […] van […], blz. […].
4 PB C […] van […], blz. […].
5 PB L 372 van 31.12.1985, blz. 31.
6 PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.
7 PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/64/EG 
(PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1).
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Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en garanties 
voor consumptiegoederen8, is een aantal contractuele rechten van consumenten 
vastgelegd.

(2) Deze richtlijnen zijn opnieuw bestudeerd, in het licht van de opgedane ervaringen, met 
het oog op het vereenvoudigen en bijwerken van de toepasselijke regels, het 
wegnemen van inconsistenties en het opvullen van lacunes. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat het zinvol is de genoemde vier richtlijnen te vervangen door deze enkele 
richtlijn. Deze richtlijn dient dan ook standaardregels aan te geven voor de 
gemeenschappelijke aspecten, en een stap verder te gaan dan de benadering van 
minimale harmonisatie waarop de vroegere richtlijnen gebaseerd waren, in het kader 
waarvan de lidstaten eventueel striktere nationale regels konden invoeren of 
handhaven.

(3) In artikel 153, lid 1 en lid 3, onder a), van het Verdrag is bepaald dat de Gemeenschap 
dient bij te dragen tot de verwezenlijking van een hoog niveau van 
consumentenbescherming door middel van maatregelen die zij op grond van artikel 95 
van het Verdrag neemt.

(4) De interne markt omvat volgens artikel 14, lid 2, van het Verdrag een ruimte zonder 
binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van 
vestiging zijn gewaarborgd. Harmonisatie van bepaalde aspecten van de wetgeving 
inzake consumentenovereenkomsten is noodzakelijk voor de bevordering van een 
echte interne markt voor de consument en het vinden van een juist evenwicht, met 
inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, tussen een hoog beschermingsniveau 
voor de consument en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven.

(5) Het grensoverschrijdende potentieel van verkoop op afstand, dat een van de 
voornaamste zichtbare resultaten van de interne markt zou moeten zijn, wordt niet ten 
volle benut door consumenten. Vergeleken met de significante groei van de 
binnenlandse verkoop op afstand in de afgelopen jaren is groei van de 
grensoverschrijdende verkoop op afstand beperkt gebleven. Deze discrepantie is 
bijzonder duidelijk bij de internethandel, waar het potentieel voor verdere groei enorm 
is. De ontwikkeling van het grensoverschrijdende potentieel van buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten (rechtstreekse verkoop) wordt belemmerd 
door een aantal factoren, waaronder de uiteenlopende nationale regels inzake 
consumentenbescherming waarmee het bedrijfsleven rekening moet houden. 
Vergeleken met de groei van de binnenlandse rechtstreekse verkoop in de afgelopen 
jaren, met name in de dienstensector (bv. nutsbedrijven), is het aantal consumenten dat 
langs deze weg grensoverschrijdend koopt nauwelijks toegenomen. Gezien de sterk 
toegenomen mogelijkheden om zaken te doen in veel lidstaten, zouden kleine en 
middelgrote ondernemingen (inclusief eenmansbedrijven) en vertegenwoordigers van 
firma's die rechtstreeks verkopen eigenlijk meer geneigd moeten zijn om deze nieuwe 
mogelijkheden te ontdekken, met name in grensregio's. De volledige harmonisatie van 
consumenteninformatie en van het herroepingsrecht bij op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten zal dan ook bijdragen tot het beter 
functioneren van de b2c-interne markt.

                                               
8 PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12.
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(6) De wetten van de lidstaten betreffende consumentenovereenkomsten vertonen 
duidelijke verschillen, die aanzienlijke concurrentieverstoringen en belemmeringen 
voor een goede werking van de interne markt kunnen veroorzaken. De bestaande 
communautaire wetgeving op de gebieden van consumentenovereenkomsten die op 
afstand of buiten verkoopruimten worden gesloten, consumptiegoederen en garanties, 
en oneerlijke bedingen in overeenkomsten stelt minimumnormen vast voor het 
harmoniseren van de wetgeving, waarbij de lidstaten de mogelijkheid hebben striktere 
maatregelen te handhaven of in te voeren die op hun grondgebied een hoger niveau 
van consumentenbescherming waarborgen. Verder zijn veel aspecten in de richtlijnen 
niet consequent geregeld of zelfs helemaal buiten beschouwing gelaten. Deze kwesties 
zijn door de lidstaten op uiteenlopende wijze geregeld. Als gevolg daarvan lopen de 
nationale bepalingen waarmee de richtlijnen inzake consumentenrecht zijn omgezet, 
ook sterk uiteen.

(7) Deze dispariteiten vormen ernstige belemmeringen voor het goede functioneren van de 
interne markt, ten nadele van het bedrijfsleven en van consumenten. Ondernemingen 
die grensoverschrijdend goederen willen verkopen of diensten willen aanbieden, 
krijgen te maken met hogere nalevingskosten. Deze versnippering ondermijnt ook het 
vertrouwen van de consument in de interne markt. Het negatieve effect op het 
vertrouwen van de consument wordt nog versterkt door het ongelijke niveau van 
consumentenbescherming in de Gemeenschap. Dit probleem is bijzonder dringend in 
het licht van nieuwe marktontwikkelingen.

(8) Volledige harmonisatie van bepaalde centrale regelgevingsaspecten zal de 
rechtszekerheid voor zowel de consumenten als het bedrijfsleven aanzienlijk 
verbeteren. Zij zullen zich kunnen verlaten op één enkel regelgevend kader, op basis 
van duidelijk omschreven rechtsbegrippen, dat bepaalde aspecten van b2c-
overeenkomsten in de gehele Gemeenschap regelt. Het effect daarvan zal zijn dat de 
barrières als gevolg van de versnippering van de regelgeving zullen worden 
geëlimineerd en dat de interne markt op dit terrein voltooid zal kunnen worden. Het 
wegnemen van deze barrières is alleen mogelijk door uniforme regels op 
communautair niveau vast te stellen. Verder zullen de consumenten een hoog 
gemeenschappelijk niveau van bescherming genieten in de gehele Gemeenschap.

(9) Het door deze richtlijn geharmoniseerde terrein dient bepaalde aspecten van b2c-
overeenkomsten te omvatten. Dit zijn met name regels betreffende de informatie die 
verstrekt dient te worden voor de sluiting en tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst, het herroepingsrecht bij op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten, specifieke consumentenrechten met betrekking tot 
verkoopovereenkomsten, en oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

(10) De bepalingen van deze richtlijn dienen Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) onverlet te laten9.

(11) De bestaande communautaire wetgeving betreffende financiële diensten omvat talrijke 
regels inzake consumentenbescherming. De bepalingen van deze richtlijn gaan dan 
ook alleen in op overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten voor zover dat 
noodzakelijk is om de lacunes in de regelgeving op te vullen.

                                               
9 PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6.
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(12) De nieuwe definitie van "op afstand gesloten overeenkomst" dient alle gevallen te 
bestrijken waar verkoop-en dienstenovereenkomsten overeenkomsten betreffende de 
levering van goederen of de verlening van diensten zonder gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de partijen worden gesloten en uitsluitend gebruik wordt gemaakt 
van (een of meer) middelen voor communicatie op afstand (zoals postorder, internet, 
telefoon of fax). Dit zou alle handelaren op afstand gelijke concurrentievoorwaarden 
bieden. Het zou ook de rechtszekerheid verbeteren ten opzichte van de huidige 
definitie, volgens welke sprake moet zijn van een door de leverancier georganiseerd 
systeem voor verkoop op afstand of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze 
overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor 
communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

(13) De specifieke omstandigheden waaronder een aanbod werd gedaan of een 
overeenkomst werd gesloten, zouden niet relevant moeten zijn voor de definitie van 
een overeenkomst op afstand. Wanneer een handelaar alleen nu en dan op afstand 
verkoopt of gebruikt maakt van een door derden georganiseerd systeem zoals 
bijvoorbeeld een online-platform, zou dat niet moeten betekenen dat de consumenten 
minder bescherming genieten. Ook wanneer er bij een transactie sprake is geweest van 
persoonlijk contact buiten verkoopruimten tussen handelaar en consument, dient de 
overeenkomst toch als een overeenkomst op afstand beschouwd te worden, als de 
overeenkomst vervolgens gesloten is uitsluitend door middel van technieken voor 
communicatie op afstand, zoals internet of telefoon. Voor handelaren zou een 
eenvoudigere definitie van een overeenkomst op afstand de rechtszekerheid verbeteren 
en hen beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zou gedefinieerd moeten worden 
als een overeenkomst bij de sluiting waarvan de handelaar en de consument beide
fysiek aanwezig waren, buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de consument thuis of 
op zijn arbeidsplaats. Bij een verkoopsituatie buiten verkoopruimten bestaat voor 
consumenten tijdelijke een buitengewone situatie die bijvoorbeeld in psychologisch 
opzicht of wat betreft de mogelijkheden om de goederen en de prijzen te vergelijken, 
verschilt van een situatie in een winkel; staan consumenten onder een zekere 
psychologische druk, of zij nu zelf om het bezoek van de handelaar gevraagd hebben 
of niet. Om omzeiling van de regels te vermijden wanneer consumenten buiten 
verkoopruimten worden benaderd, zou bovendien een overeenkomst waarover 
bijvoorbeeld bij de consument thuis onderhandeld is maar die in een winkel wordt 
gesloten, beschouwd moeten worden als een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst.

(15) Het begrip verkoopruimten dient alle ruimten, van welke aard ook (winkels, 
bestelwagens), te omvatten die voor de handelaar als permanente bedrijfsruimte 
dienen. Marktkramen en stands op beurzen dienen als verkoopruimten te worden 
beschouwd, ook als de handelaar er slechts tijdelijk gebruik van maakt. Andere 
ruimten die slechts voor korte tijd worden gehuurd en waar de handelaar niet gevestigd 
is (zoals hotels, restaurants, conferentiecentra en bioscopen die worden gehuurd door 
handelaren die daar niet gevestigd zijn) dienen niet als verkoopruimten beschouwd te 
worden. Ook alle openbare ruimten, met inbegrip van openbare vervoermiddelen en 
faciliteiten, en privéwoningen en arbeidsplaatsen, dienen niet als verkoopruimten 
beschouwd te worden.
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(16) De duurzame dragers dienen De definitie van duurzame drager dient met name 
papieren documenten, usb-sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de harde schijf van 
computers de computer waar e-mails een e-mail of een pdf-bestand is of bestanden in 
onveranderbare vorm zijn opgeslagen, te omvatten. E-mails en internetwebsites als 
zodanig zijn geen duurzame dragers. 

(17) Consumenten moeten een wettelijk recht hebben bepaalde informatie te ontvangen 
voor de sluiting van de overeenkomst op afstand of van de buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomst. Handelaren moeten echter niet verplicht worden om 
informatie te verstrekken die al duidelijk is uit de context. Bij een transactie in een 
verkoopruimte bijvoorbeeld kunnen de voornaamste kenmerken van een product, de 
identiteit van de handelaar en de wijze van levering al duidelijk zijn uit de context. Bij 
transacties op afstand en buiten verkoopruimten dient de handelaar in alle gevallen 
informatie te verstrekken over de wijze van betaling, levering, uitvoering en de 
klachtenprocedure, aangezien die mogelijk niet duidelijk zijn uit de context.

(18) Handelaren dienen verplicht te worden om consumenten van te voren in te lichten over 
eventuele aanbetalingsregelingen, inclusief het blokkeren van een bedrag op de 
krediet- of debetkaart van de consument.

(19) Bij openbare veilingen kan, gezien de bijzondere aard en tradities van deze 
verkoopmethode, de veilingmeester in plaats van de identiteit en het adres van de 
verkoper namens wie hij de optreedt zijn eigen contactgegevens aangeven.

(20) De consument dient te weten of hij een overeenkomst sluit met een handelaar of met 
een tussenpersoon die namens een andere consument optreedt, aangezien hij in het 
laatste geval mogelijk niet de bescherming uit hoofde van deze richtlijn geniet. De 
tussenpersoon dient dit dus mede te delen, en ook wat de consequenties daarvan zijn. 
Online-platforms die geen overeenkomsten in naam van of ten behoeve van enige 
andere partij sluiten, dienen niet onder de definitie van het begrip tussenpersoon te 
vallen.

(21) Bij overeenkomsten op afstand dienen de voorschriften inzake informatie aangepast te 
worden om rekening te houden met de technische beperkingen van bepaalde media, 
zoals bijvoorbeeld het mogelijke aantal karakters op het scherm van mobiele telefoons 
of de maximale duur van reclamespots op televisie. In dergelijke gevallen dient de 
handelaar te voldoen aan bepaalde minimumvoorschriften en de consument voor het 
overige te verwijzen naar een andere informatiebron, bijvoorbeeld door een gratis 
telefoonnummer aan te geven of een link naar een webpagina van de handelaar waar 
de relevante informatie rechtstreeks beschikbaar en gemakkelijk te raadplegen is.

(22) Aangezien de consument bij verkoop op afstand de goederen niet kan zien voordat hij 
de overeenkomst sluit, dient hij een herroepingsrecht te hebben, zodat hij tot het 
verstrijken van de herroepingstermijn en met inachtneming van het beginsel van 
goed vertrouwen de aard en het functioneren van de goederen kan controleren. dat 
hem de tijd geeft om de aard en het functioneren van de goederen te controleren

(23) Momenteel lopen de herroepingstermijnen uiteen, zowel tussen de lidstaten als tussen 
op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, en dat veroorzaakt 
rechtsonzekerheid en nalevingskosten. Voor alle op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten zou dezelfde herroepingstermijn moeten gelden.
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(24) Met het oog op de rechtszekerheid dient Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van 
de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn 
op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden10 van toepassing te zijn op de 
berekening van de in deze richtlijn bedoelde termijnen. Alle in deze richtlijn 
aangegeven termijnen zijn dan ook uitgedrukt in kalenderdagen.

(25) De regels betreffende overeenkomsten op afstand dienen de bepalingen betreffende het 
sluiten van contracten en het plaatsen van orders langs elektronische weg van de 
artikelen 9 en 11 van Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 
("richtlijn inzake elektronische handel"), onverlet te laten.

(26) Wanneer een consument meer dan één artikel bestelt bij dezelfde handelaar, dient hij 
voor elk artikel afzonderlijk van zijn herroepingsrecht gebruik te kunnen maken. 
Wanneer deze goederen separaat geleverd worden, dient de herroepingstermijn voor 
ieder afzonderlijk artikel in te gaan op het moment dat de consument het 
daadwerkelijk in ontvangst neemt. Wanneer een goed in verschillende partijen of 
onderdelen geleverd wordt, dient de herroepingstermijn in te gaan op het moment dat 
de consument of een door de consument aangewezen derde de laatste partij of het 
laatste onderdeel daadwerkelijk in bezit krijgt.

(27) Wanneer de handelaar de consument vóór de sluiting van een overeenkomst op afstand 
of buiten verkoopruimten niet op de hoogte heeft gesteld van het herroepingsrecht, 
dient de herroepingstermijn verlengd te worden. Om echter rechtszekerheid op langere 
termijn te waarborgen, dient een uiterste limiet van één jaar drie maanden te worden 
bepaald, op voorwaarde dat de handelaar volledig aan zijn contractuele verplichtingen 
heeft voldaan. De handelaar moet geacht worden volledig aan zijn verplichtingen te 
hebben voldaan wanneer hij de door de consument bestelde goederen heeft geleverd,
of de bestelde diensten heeft verleend of wanneer hij, in het geval van 
dienstverleningsovereenkomsten voor onbepaalde duur, met de in de overeenkomst 
bedoelde verlening van de diensten is begonnen.

(28) Verschillen tussen de manieren waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend in de 
lidstaten veroorzaken extra kosten voor ondernemingen die grensoverschrijdend 
verkopen. Invoering van een geharmoniseerd standaardformulier voor herroeping door 
de consument zal het herroepingsproces vereenvoudigen en meer rechtszekerheid 
brengen. Om die reden dienen de lidstaten af te zien van aanvullende eisen betreffende 
de presentatie, bijvoorbeeld betreffende de lettergrootte, waaraan het 
standaardformulier voor de hele Gemeenschap zou moeten voldoen.

(29) Uit ervaring blijkt dat veel consumenten en handelaren bij voorkeur communiceren via 
de website van de handelaar; daarom zouden handelaren de mogelijkheid moeten 
hebben de consument online een herroepingsformulier aan te bieden. Wanneer de 
consument daar gebruik van maakt, dient de handelaar onverwijld per e-mail een 
ontvangstbevestiging te sturen.

(30) Bij herroeping dient de handelaar alle van de consument ontvangen bedragen terug te 
betalen, inclusief die voor de kosten van levering van de goederen aan de consument, 

                                               
10 PB L 124 van 8.6.1971, blz. 1.
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met uitzondering van de kosten voor expresleveringen op uitdrukkelijk verzoek van 
de consument.

(31) Het komt voor dat consumenten gebruik maken van hun herroepingsrecht nadat zij de 
goederen meer gebruikt hebben dan noodzakelijk was om de aard, de toestand en het 
goede functioneren ervan te controleren. In dat geval dient de consument aansprakelijk 
te zijn voor het waardeverlies van de goederen. Het uitgangspunt dient te zijn dat de 
consument, om de aard, de toestand en het goede functioneren van een artikel te 
controleren, dat artikel op dezelfde manier mag hanteren of testen als hij dat in een 
winkel zou mogen doen. De consument mag dus bijvoorbeeld wel proberen of een 
kledingstuk past, maar hij mag het niet langere tijd dragen. Om de werkzaamheid van 
het herroepingsrecht te waarborgen bij dienstenovereenkomsten, met name betreffende 
niet-urgente renovatiewerkzaamheden bij de verkoop aan huis waarvan consumenten 
soms onder druk gezet worden, en waarbij de dienst dan vaak onmiddellijk wordt 
verricht voordat de herroepingstermijn is verstreken, dienen consumenten geen kosten 
te dragen voor een dergelijke dienst.

(32) Om te voorkomen dat een handelaar een consument zijn geld terugbetaalt terwijl de 
laatste de goederen niet heeft geretourneerd, dient de consument verplicht te worden 
de goederen terug te zenden binnen veertien dagen nadat hij de handelaar heeft 
medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

(33) Bepaalde uitzonderingen op het herroepingsrecht moeten mogelijk zijn, zoals in 
gevallen waar een dergelijk recht onredelijk zou zijn, gezien de aard van het product,
en waar de uitoefening van het herroepingsrecht tot een onbillijke benadeling van 
de handelaar zou leiden. Dat geldt in het bijzonder voor levensmiddelen en andere, 
hygiënisch kwetsbare of bederfelijke goederen, bijvoorbeeld voor wijn die pas 
langere tijd na sluiting van een overeenkomst van speculatieve aard wordt geleverd, en 
waarbij de waarde afhangt van schommelingen van de markt (vin en primeur). 

(34) Ook bij overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten betreffende de verlening van diensten, waarbij die verlening begint 
vóór het einde van de herroepingstermijn (bv. het downloaden van gegevensbestanden 
door de consument), zou het onredelijk zijn als consument zou kunnen herroepen 
nadat hij al volledig of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van de dienst. De 
consument dient daarom zijn herroepingsrecht te verliezen zodra de verlening van de 
dienst begint, voor zover hij daar van te voren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

(35) De Commissie heeft enkele belangrijke consumentenproblemen geconstateerd in de 
sector woningverbetering, waar consumenten vaak onder sterke druk worden gezet om 
opdracht te geven tot kostbare renovatiewerkzaamheden. De reikwijdte van de regels 
inzake informatie en herroeping dient verduidelijkt en uitgebreid te worden om dit 
soort overeenkomst te bestrijken. Alleen overeenkomsten betreffende de overdracht 
van onroerend goed dienen te worden uitgesloten van de werkingssfeer van de regels 
inzake informatie en herroeping die gelden voor overeenkomsten op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten.

(36) Een herroepingsrecht kan ook niet passend zijn voor bepaalde diensten met betrekking 
tot onderbrenging, vervoer en vrijtijdsbesteding. De sluiting van de desbetreffende 
overeenkomsten impliceert dat er capaciteit wordt gereserveerd, waarvoor de 
handelaar bij herroeping mogelijk geen bestemming meer kan vinden. Dit type 
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overeenkomsten op afstand dient daarom niet onder de bepalingen inzake 
consumenteninformatie en herroepingsrecht te vallen.

(37) Met het oog op vereenvoudiging en rechtszekerheid dient het herroepingsrecht van 
toepassing te zijn op alle typen op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten, behalve onder bepaalde nauwkeurig omschreven en gemakkelijk aan 
te tonen omstandigheden. Zo dient er geen herroepingsrecht te gelden bij dringende 
reparaties bij de consument thuis, omdat een dergelijk herroepingsrecht onverenigbaar 
zou zijn met de dringende aard van de situatie, en ook niet bij levering aan huis door 
supermarkten waarbij consumenten levensmiddelen, dranken en andere goederen voor 
normale huishoudelijke consumptie kunnen bestellen via de website van de 
supermarkt. Het gaat daarbij om relatief geringe bedragen en om goederen die 
regelmatig door consumenten worden gekocht voor dagelijkse consumptie of dagelijks 
gebruik in het huishouden, waarvoor dus geen herroepingsrecht zou moeten gelden.

(37 bis) De voornaamste problemen voor consumenten en de voornaamste bron van 
geschillen met handelaren betreffen de levering van goederen, zoals goederen die 
verloren gaan of beschadigd worden gedurende het vervoer, en late en onvolledige 
levering. Het is daarom zinvol de nationale regels inzake levering en het overgaan 
van risico's te harmoniseren.
(…)

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Hoofdstuk I

Onderwerp, definities en toepassingsgebied

Artikel 1
Onderwerp

Het doel van deze richtlijn is om bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en 
om een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen door bepaalde 
aspecten van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake 
consumentenovereenkomsten te harmoniseren.

Artikel 2
Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

(1) "consument": iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn vallende 
overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen;

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in onder deze 
richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die betrekking 
hebben op zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook degene die in naam van of 
voor rekenschap van een handelaar optreedt;
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(2 bis) "goederen": alle roerende lichamelijke zaken, behalve:
a) goederen die executoriaal of anderszins gerechtelijk worden verkocht,
b) water en gas die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of 

in een bepaalde hoeveelheid,
c) elektriciteit;

(2 ter) "volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen": alle 
goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een 
individuele keuze of indicatie van de klant maatgevend is; 

(3) "verkoopovereenkomst": iedere overeenkomst waarmee een handelaar het 
eigendom van een goed overdraagt op een consument of zich ertoe verplicht 
het eigendom van een goed hetzij direct op het moment van de sluiting van 
de overeenkomst, hetzij op een later tijdstip op een consument over te dragen, 
en waarmee de consument zich verplicht tot het betalen van de prijs; iedere 
overeenkomst betreffende de verkoop van goederen door een handelaar aan 
een consument, met inbegrip van overeenkomsten met een gemengd doel die 
zowel goederen als diensten betreffen;

(4) "goederen": alle roerende lichamelijke zaken, behalve:
a) goederen die executoriaal of anderszins gerechtelijk worden verkocht;

b) water en gas die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of 
in een bepaalde hoeveelheid;

c) elektriciteit;
(5) "dienstenovereenkomst" iedere andere overeenkomst dan een 

verkoopovereenkomst, waarbij de handelaar de verplichting aangaat de 
consument een dienst te leveren;

(5 bis) "gemengde overeenkomst": elke overeenkomst die zowel elementen van een 
verkoopovereenkomst, als elementen van een dienstenovereenkomst omvat; 

(6) "overeenkomst op afstand": iedere verkoop- of dienstenovereenkomst tussen 
een handelaar en een consument gesloten overeenkomst betreffende de 
verkoop van goederen of de levering van diensten die in het kader van een 
voor verkoop op afstand georganiseerd verkoop- resp. 
dienstverleningssysteem wordt gesloten, waarbij de handelaar, voor de sluiting 
van de overeenkomst, en de consument niet beide fysiek aanwezig zijn, maar 
uitsluitend gebruik maken van een of meer technieken voor communicatie op 
afstand;

(7) "techniek voor communicatie op afstand": ieder middel dat, zonder 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van handelaar en consument kan worden 
gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;

(8) "buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst": iedere tussen een handelaar 
en een consument gesloten overeenkomst betreffende de verkoop van 
goederen of de levering van diensten,
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a) Iedere verkoop- of dienstenovereenkomst die buiten verkoopruimten 
wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en 
de consument, of

a bis) iedere verkoop- of dienstenovereenkomst waarvoor de consument in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar buiten de 
verkoopruimten een aanbod heeft gedaan onder dezelfde 
omstandigheden, of

b) iedere verkoop- of dienstenovereenkomst die gesloten wordt in 
verkoopruimten maar waarvan de wezenlijke onderdelen waarover
buiten verkoopruimten zijn bepaald onderhandeld is, in gelijktijdige 
fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument;

(9) "verkoopruimten":
a) iedere permanente of mobiele ruimte voor detailhandel, met inbegrip van 

ruimten voor seizoenverkoop, waar de handelaar op permanente basis 
zijn activiteiten uitvoert, of

b) marktkramen en beursstands waar de handelaar op regelmatige of 
tijdelijke basis zijn activiteiten uitvoert;

(10) "duurzame drager": ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat 
stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die 
deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een 
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die 
een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

(11) "bestelformulier": een instrument waarin de bedingen van de overeenkomst 
zijn aangegeven, en dat de consument moet ondertekenen om een 
overeenkomst buiten verkoopruimten te sluiten;

(12) "product": een goed of dienst, met inbegrip van onroerend goed, rechten en 
verplichtingen;

(13) "financiële dienst": iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van 
kredietverstrekking, verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en 
betalingen;

(14) "professionele toewijding": het normale niveau van bijzondere vakkundigheid 
en zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van 
consumenten mag worden verwacht, overeenkomstig eerlijke marktpraktijken 
en/of het algemene beginsel van goede trouw in de sector van de handelaar;

(15) "verkoop bij opbod": een verkoopmethode waarbij goederen of diensten 
worden aangeboden door een handelaar door middel van een competitieve 
biedprocedure, waarbij eventueel ook gebruik gemaakt kan worden van 
technieken voor communicatie op afstand, en waarbij de hoogste bieder 
verplicht is de goederen of de diensten af te nemen. Een transactie op basis van 
een vaste vraagprijs is geen verkoop bij opbod, ook niet als de consument de 
optie geboden wordt om de overeenkomst te sluiten via een biedprocedure;

(16) "publieke verkoop bij opbod": een verkoopmethode waarbij goederen of 
diensten door de handelaar tijdens een voor het publiek fysiek toegankelijke 
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bijeenkomst worden aangeboden aan de consumenten, die persoonlijk
aanwezig zijn of de mogelijkheid krijgen om persoonlijk aanwezig te zijn, door 
middel van een competitieve biedprocedure, onder leiding van een derde (de 
veilingmeester) die daarvoor een vergoeding ontvangt, en waarbij de hoogste 
bieder verplicht is de goederen te kopen; bij een publieke verkoop bij opbod 
worden de goederen of de diensten toegewezen aan de consument die het 
hoogste bod heeft uitgebracht; bij een publieke verkoop bij afslag worden de 
goederen of de diensten toegewezen aan de consument die direct en als eerste 
verklaart de goederen of de diensten tegen de aangegeven prijs te willen 
kopen, en waarbij de hoogste bieder verplicht is de goederen of de diensten af 
te nemen.

(17) "producent": de fabrikant van goederen, de importeur van goederen op het 
grondgebied van de Europese Gemeenschap, of elke andere persoon die zich 
als producent voordoet door zijn naam, handelsmerk of enig ander 
onderscheidend teken op de goederen aan te brengen;

(18) "handelsgarantie": iedere toezegging van de handelaar of producent (de 
"garant") aan de consument aanvullend op zijn wettelijke verplichtingen de 
betaalde prijs te zullen vergoeden, of de goederen op enigerlei wijze te zullen 
vervangen, repareren of onderhouden, wanneer die niet voldoen aan 
specificaties in de garantieverklaring of in de desbetreffende 
reclameboodschappen ten tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst;

(19) "tussenpersoon": een handelaar die namens of ten behoeve van een consument 
een overeenkomst sluit;

(20) "aanvullende gerelateerde overeenkomst": een overeenkomst waarbij een 
consument goederen of diensten verwerft die in verband met een overeenkomst 
op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst een 
economische eenheid vormen, en deze goederen of diensten door de handelaar 
of door een derde partij worden geleverd of verleend op basis van een afspraak 
tussen die derde partij en de handelaar. Er is sprake van een economische 
eenheid wanneer de goederen of de diensten van de gerelateerde 
overeenkomst noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de andere 
overeenkomst of bedoeld zijn voor het gebruik van de goederen of de diensten 
van de andere overeenkomst.

Artikel 2 bis
Wijziging van Richtlijn 2002/65/EG

Artikel 2, onder a), van Richtlijn 2002/65/EG wordt vervangen door:
"a) "overeenkomst op afstand": iedere tussen een handelaar en een consument gesloten 

overeenkomst betreffende de verkoop van goederen of de levering van diensten die in 
het kader van een voor verkoop op afstand georganiseerd verkoop- resp. 
dienstverleningssysteem wordt gesloten, waarbij de handelaar en de consument niet 
beide fysiek aanwezig zijn, maar uitsluitend gebruik maken van een of meer 
technieken voor communicatie op afstand;"



PR\818460NL.doc 17/31 PE442.789v02-00

NL

Artikel 3
Toepassingsgebied

1. Deze richtlijn is van toepassing, onder de voorwaarden en in die mate als aangegeven 
in de bepalingen ervan, op overeenkomsten voor de levering van goederen of 
diensten verkoop- en dienstenovereenkomsten tussen handelaren en consumenten.

2. Deze richtlijn is alleen van toepassing op financiële diensten voor wat betreft 
bepaalde buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten zoals bedoeld in de 
artikelen 8 tot en met 20, oneerlijke bedingen in overeenkomsten zoals bedoeld in de 
artikelen 30 tot en met 39, en algemene bepalingen zoals bedoeld in de artikelen 40 
tot en met 46, gelezen in samenhang met artikel 4 betreffende volledige 
harmonisatie.

3. Alleen de artikelen 30 tot en met 39 betreffende consumentenrechten in verband met 
oneerlijke bedingen in overeenkomsten, gelezen in samenhang met artikel 4 
betreffende volledige harmonisatie, zijn van toepassing op overeenkomsten die 
vallen binnen de werkingssfeer van Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement 
en de Raad11 en van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad12.

4. De artikelen 5, 7, 9 en 11 laten de bepalingen betreffende informatieverplichtingen in 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en van de Raad13 en in Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad14 onverlet.

Artikel 4
Volledige Beoogde volledige harmonisatie

1. Voor zover deze richtlijn niets anders bepaalt, mogen lidstaten in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of invoeren die afwijken van de bepalingen in 
deze richtlijn. De lidstaten delen de Commissie de tekst van afwijkende nationale 
bepalingen mede. , met inbegrip van meer of minder strikte bepalingen die een ander 
niveau van consumentenbescherming moeten waarborgen.

1 bis. Dit artikel geldt niet voor de bepalingen van Hoofdstuk II betreffende 
overeenkomsten op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, die
overeenkomstig artikel 4 ter van het toepassingsgebied van Hoofdstuk II zijn 
uitgesloten.

1 ter. Dit artikel geldt niet voor de bepalingen van Hoofdstuk IV betreffende 
overeenkomsten die overeenkomstig artikel 21 van het toepassingsgebied van 
Hoofdstuk IV zijn uitgesloten.

                                               
11 PB L 280 van 29.10.1994, blz. 83.
12 PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59.
13 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
14 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
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1 quater. Dit artikel geldt niet voor de bepalingen van Hoofdstuk V betreffende 
overeenkomsten die overeenkomstig artikel 30 van het toepassingsgebied van 
Hoofdstuk V zijn uitgesloten.

Artikel 4 bis
Termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden

Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende 
vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en 
vervaltijden dient van toepassing te zijn op de berekening van de termijnen in deze richtlijn. 

Hoofdstuk II

Consumenteninformatie en herroepingsrecht voor op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten

Artikel 4 ter
Toepassingsgebied

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten.

2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten,
a) betreffende rechten op onroerende goederen, met uitzondering van 

overeenkomsten betreffende verhuur en werkzaamheden met betrekking tot 
onroerende goederen;

b) die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad, of 
binnen de werkingssfeer van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2002/83/EG, 
2008/48/EG of 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad vallen.

3. Dit hoofdstuk geldt niet voor op afstand gesloten overeenkomsten,
a) die worden gesloten door middel van distributieautomaten of 

geautomatiseerde handelsruimten;
b) die worden gesloten met telecommunicatie-exploitanten via openbare 

telefoons voor dat doel.
4. De artikelen 12 tot en met 19 zijn niet van toepassing op overeenkomsten op 

afstand voor de levering van logies, vervoer, verhuur van motorvoertuigen, het 
restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, voor wat betreft overeenkomsten waarin 
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
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Artikel 5
Algemene Informatievoorschriften voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten

1. Tijdig voor Voorafgaande aan de sluiting van een op afstand of buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst enige verkoop- of dienstenovereenkomst
verstrekt de handelaar of, indien van toepassing, de persoon die in zijn naam of in 
zijn opdracht handelt de consument op heldere en begrijpelijke wijze en met 
inachtneming van het beginsel van goed vertrouwen de volgende informatie, voor 
zover die niet al duidelijk is uit de context:

a) de voornaamste kenmerken van het product de goederen of diensten in de mate 
waarin zulks gezien het informatiemedium en het product de goederen of 
diensten passend is;

b) het geografische adres en de identiteit van de handelaar, bijvoorbeeld in het 
bijzonder zijn handelsnaam, en, in voorkomend geval, het geografische adres 
en de identiteit van de handelaar namens wie hij optreedt;

b bis) het bedrijfsadres van de handelaar en zijn telefoonnummer, alsmede 
faxnummer of e-mailadres indien beschikbaar, zodat de consument snel 
contact met de handelaar kan opnemen en efficiënt met hem kan 
communiceren;

c) de prijs, inclusief belastingen, of, als het om een soort product gaat waarvan de 
prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs 
wordt berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of 
portokosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden 
berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten moeten 
worden betaald;

d) de wijze van betaling, levering, uitvoering en het beleid inzake 
klachtenbehandeling, indien deze afwijken van de vereisten van professionele 
toewijding;

e) het bestaan van een recht van herroeping, indien van toepassing indien een 
herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de procedure voor 
het uitoefenen ervan; de handelaar kan hiertoe de 
standaardherroepingsinstructies en het standaardherroepingsformulier zoals 
bedoeld in Bijlage I, Deel A of B, of een andere duidelijke verklaring 
gebruiken; 

f) het bestaan en de voorwaarden van klantenservice en handelsgaranties, voor 
zover van toepassing;

g) de duur van de overeenkomst, indien van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur is, de voorwaarden voor het beëindigen 
van de overeenkomst;

h) de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de 
overeenkomst, voor zover van toepassing;
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i) het bestaan en de voorwaarden van aanbetalingen of andere financiële 
waarborgen die de consument op verzoek van de handelaar moet betalen of 
bieden;

j) het bestaan van een regeling voor minnelijke schikking van geschillen, voor 
zover van toepassing.

2. Bij een openbare verkoop bij opbod kan de in lid 1, onder b) en b bis), bedoelde 
informatie vervangen worden door de dienovereenkomstige gegevens van de 
veilingmeester. het geografische adres en de identiteit van de veilingmeester

2 bis. De lidstaten stellen voor de standaardherroepingsinstructies overeenkomstig 
Bijlage I, Deel A, geen verdere vormvoorschriften vast.

3. De in lid 1 bedoelde informatie vormt een integrerend onderdeel van de op afstand 
of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst verkoop- of 
dienstenovereenkomst.

3 bis. Indien de bepalingen van dit artikel in tegenspraak zijn met andere wettelijke 
voorschriften van de Unie betreffende informatieverplichtingen in het geval van 
bijzondere overeenkomsten, primeren de laatste en zijn ze maatgevend voor deze 
bijzondere overeenkomsten.

3 ter. Voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten voor de 
levering van onroerendgoed-, verkeers-, financiële, gezondheids- en sociale 
diensten kunnen de lidstaten aanvullende informatievoorschriften vaststellen of 
handhaven. 

3 quater. De lidstaten kunnen aanvullende informatievoorschriften vaststellen of 
handhaven voor alle op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten voor de levering van diensten waarvoor zij overeenkomstig artikel 
22, lid 5, van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt15 aanvullende 
informatievoorschriften voor dienstverleners die op hun grondgebied zijn 
gevestigd, voorschrijven.

3 quinquies. De bewijslast voor de naleving van de in dit hoofdstuk bedoelde 
informatievoorschriften ligt bij de handelaar.

Artikel 6
Niet-verstrekking van informatie

4. Wanneer de handelaar niet voldaan heeft aan de informatievoorschriften betreffende 
extra kosten zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onder c), is de consument niet verplicht 
deze extra kosten te betalen.

5. Onverminderd artikel 7, lid 2, en de artikelen 13 en 42, worden de gevolgen van een 
inbreuk op artikel 5 vastgesteld overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. De 
lidstaten zorgen  ervoor dat hun nationale wettelijke bepalingen inzake 
verbintenissenrecht voorzien in effectieve rechtsmiddelen voor inbreuken op 
artikel 5.

                                               
15 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
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Artikel 7
Specifieke informatievoorschriften voor tussenpersonen

6. Voorafgaande aan de sluiting van de overeenkomst deelt de tussenpersoon de 
consument mee dat hij optreedt namens een andere consument, en dat de 
overeenkomst niet beschouwd dient te worden als een overeenkomst tussen een 
consument en een handelaar, maar als een overeenkomst tussen twee consumenten, 
en dus buiten de werkingssfeer van deze richtlijn valt.

7. Een tussenpersoon die niet aan de onder lid 1 bedoelde verplichting voldoet, wordt 
geacht de overeenkomst op eigen naam te hebben gesloten.

8. Dit artikel is niet van toepassing op openbare verkopen bij opbod.

Hoofdstuk III

Consumenteninformatie en herroepingsrecht voor op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten

Artikel 8
Toepassingsgebied

Dit hoofdstuk is van toepassing op op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten.

Algemene Informatievoorschriften voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten

Bij op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten verstrekt de handelaar de 
volgende informatie, die een integrerend onderdeel vormt van de overeenkomst:

a) de in de artikelen 5 en 7 bedoelde informatie, en in afwijking van artikel 5, 
lid 1, onder d), in alle gevallen de wijze van betaling, levering en uitvoering;

b) wanneer een recht van herroeping bestaat, de voorwaarden en procedures voor 
de uitoefening van dat recht, overeenkomstig bijlage I;

c) wanneer dat verschilt van zijn persoonlijke geografische adres, het 
geografische adres van de bedrijfsruimten van de handelaar (en indien van 
toepassing dat van de handelaar namens wie hij optreedt), waaraan de 
consument eventuele klachten kan richten;

d) het eventuele bestaan van gedragscodes, en hoe die geraadpleegd kunnen 
worden;

e) het bestaan van een regeling voor minnelijke schikking van eventuele 
geschillen, voor zover van toepassing;

f) dat de overeenkomst wordt gesloten met een handelaar en dat de consument 
derhalve de door deze richtlijn geboden bescherming geniet.
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Artikel 10
Formele vereisten voor de naleving van informatievereisten voor buiten verkoopruimten 

gesloten overeenkomsten

1. Bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten wordt de in artikel 5 9
genoemde informatie op het bestelformulier de overeenkomst of op een andere 
permanente drager tijdig voor de sluiting van de overeenkomst verstrekt, voor zover 
dit gezien de aard van de overeenkomst gepast is. Ze dient in duidelijke en 
begrijpelijke taal opgesteld te worden en in goed leesbare vorm. Het bestelformulier 
omvat verder ook het standaardformulier voor herroeping zoals aangegeven in 
bijlage I, deel B.

2. Een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst is alleen geldig wanneer de 
consument een bestelformulier ondertekent en wanneer hij, wanneer het geen 
formulier op papier betreft, een kopie van het formulier op een andere duurzame 
drager ontvangt.

3. De lidstaten leggen geen andere formele vereisten op dan die in de leden lid 1 en 2.

Artikel 11
Formele vereisten voor de naleving van informatievoorschriften voor overeenkomsten op 

afstand

1. Bij overeenkomsten op afstand wordt de in artikel 5 9, onder a), genoemde informatie 
tijdig vóór de sluiting van de overeenkomst aan de consument verstrekt of beschikbaar 
gemaakt op een wijze die passend is voor de gebruikte techniek voor communicatie op 
afstand. Ze dient in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld te worden en in goed 
leesbare vorm.

2. Wanneer de handelaar de consument opbelt met het oogmerk een overeenkomst op 
afstand te sluiten, geeft hij aan het begin van het telefoongesprek met de consument 
zijn identiteit en het commerciële doel van het gesprek aan.

3. Wanneer de overeenkomst gesloten wordt door middel van een medium dat maar 
weinig ruimte of tijd biedt voor het tonen van de informatie, vertrekt de handelaar ten 
minste de informatie betreffende de voornaamste kenmerken van het product en de 
totale prijs, zoals bedoeld in de artikelen 5, lid 1, onder a) tot en c), via dat medium 
voordat de overeenkomst gesloten wordt. De overige in artikel de artikelen 5 en 7
bedoelde informatie wordt door de handelaar op passende wijze aan de consument 
verstrekt, overeenkomstig lid 1.

4. De consument ontvangt een bevestiging van alle in artikel 5 9, onder a) tot en met f)
bedoelde informatie, op een duurzame drager, binnen een redelijke periode na sluiting 
van een overeenkomst op afstand, en uiterlijk bij de levering van de goederen of 
wanneer de verrichting van de dienst begint, tenzij die informatie al vóór de sluiting 
van de overeenkomst op afstand op een duurzame drager aan de consument is 
verstrekt.

5. De lidstaten leggen geen andere formele vereisten op dan die in de leden 1 tot en met 
4.
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Artikel 12
Duur en begin van de herroepingstermijn

1. De consument beschikt over een termijn van veertien dagen om de overeenkomst op 
afstand of de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zonder opgave van 
redenen te herroepen. 

2. Bij een op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst betreffende de 
levering van goederen begint de herroepingstermijn op de dag waarop de consument 
het bestelformulier ondertekent, of, wanneer het bestelformulier niet van papier is, 
wanneer de consument een kopie van het bestelformulier op een andere duurzame 
drager ontvangt. Bij een overeenkomst op afstand betreffende de verkoop of goederen 
begint de herroepingstermijn op de dag waarop de consument of een door de 
consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen 
daadwerkelijk in ontvangst neemt. Bij een levering van goederen in meerdere delen 
of stukken begint de herroepingstermijn op de dag waarop de consument of een 
door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste 
deel of het laatste stuk daadwerkelijk in ontvangst neemt.

2 bis. Bij een overeenkomst op afstand voor de verlening van diensten begint de 
herroepingstermijn op de dag van de sluiting van de overeenkomst.

2 ter. Bij een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst voor de levering van 
diensten begint de herroepingstermijn op de dag waarop de consument een kopie 
van de ondertekende overeenkomst op een duurzame drager ontvangt. 

2 quater. Bij een op afstand of buiten verkoopruimten gesloten gemengde overeenkomst 
begint de herroepingstermijn op de dag waarop de consument de goederen in
ontvangst neemt en waarop de in de gemengde overeenkomst bedoelde diensten 
worden verricht of - in het geval van zich in de tijd uitstrekkende diensten - de 
levering daarvan begint.

3. De in lid 1 bedoelde termijn wordt in acht genomen wanneer de consument de 
mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat die 
termijn is verlopen.

4. De lidstaten verbieden de partijen niet hun verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst na te komen gedurende de herroepingstermijn. 

Artikel 13
Weglating van informatie over het herroepingsrecht

1. Wanneer de handelaar de consument niet de ingevolge artikel 5, lid 1, onder e), 9, 
onder b), en artikel 10, lid 1, en artikel 11, lid 4, verplichte informatie over het 
herroepingsrecht heeft verstrekt, loopt de herroepingstermijn af één jaar drie 
maanden nadat de handelaar volledig aan zijn andere contractuele verplichtingen 
heeft voldaan.

1 bis. Bij voor een onbepaalde duur afgesloten dienstenovereenkomsten begint de 
herroepingstermijn op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
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Artikel 14
Uitoefening van het herroepingsrecht

1. De consument stelt de handelaar vóór het verstrijken van de herroepingstermijn op 
een duurzame drager op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen
De consument kan hiertoe hetzij in een tot de handelaar gerichte verklaring in eigen 
woorden, hetzij met gebruikmaking van het standaardformulier voor herroeping zoals 
aangegeven in bijlage I, deel B, hetzij een andere, ondubbelzinnige verklaring 
gebruiken.
De lidstaten leggen geen andere formele vereisten op met betrekking tot dit 
standaardformulier voor herroeping.

2. Bij overeenkomsten op afstand die op internet worden gesloten, kan de handelaar, 
naast de in lid 1 bedoelde mogelijkheden, de consument de mogelijkheid bieden het 
standaardformulier voor herroeping zoals bedoeld in Bijlage I Deel B of een andere 
herroepingsverklaring hetzij per e-mail toe te zenden of op een website in te vullen 
en toe te zenden via de website van de handelaar. In dat het laatste geval stuurt de 
handelaar de consument onverwijld per e-mail een bevestiging van de ontvangst van 
de herroeping.

Artikel 15
Gevolgen van herroeping

Door de uitoefening van het herroepingsrecht zijn de partijen niet langer verplicht:
a) de op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst uit te voeren, of

b) een overeenkomst buiten verkoopruimten te sluiten, in het geval de consument 
een aanbod heeft gedaan.

Artikel 16
Terugbetalingsverplichtingen van de handelaar bij herroeping

1. De handelaar vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen binnen veertien 
dertig dagen na ontvangst van het bericht van herroeping.

1 bis. Indien de consument uitdrukkelijk voor een andere dan de standaarleveringsvorm 
heeft gekozen, hoeft de handelaar de daaraan verbonden bijkomende kosten niet 
terug te betalen.

2. Bij verkoopovereenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten betreffende de levering van goederen kan de handelaar wachten met 
terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen of teruggehaald, of totdat de 
consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang 
welk tijdstip eerder valt, tenzij de handelaar heeft aangeboden de goederen zelf op te 
halen.
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Artikel 17
Garantieverplichtingen van de consument bij herroeping

1. Bij verkoopovereenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten betreffende de levering van goederen waar de consument de 
goederen daadwerkelijk in ontvangst heeft genomen, of wanneer die op zijn verzoek 
aan een derde partij zijn overgedragen, vóór het einde van de herroepingstermijn, 
zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de handelaar of aan een 
persoon die door de handelaar gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, 
binnen veertien dagen na de dag waarop hij de herroeping aan de handelaar heeft 
medegedeeld, tenzij de handelaar aangeboden heeft de goederen zelf af te halen.
De consument draagt alleen de directe kosten van het retourneren van de goederen. Hij 
draagt deze kosten niet indien de handelaar ermee heeft ingestemd deze kosten voor 
zijn rekening te nemen of de prijs van de te retourneren goederen het bedrag van 50 
euro overschrijdt.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen 
die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, 
de toestand en het functioneren van de goederen te controleren vast te stellen. Hij is 
niet aansprakelijk voor waardevermindering wanneer de handelaar heeft nagelaten om 
overeenkomstig artikel 9, onder b) 5, lid 1, onder e), informatie over het 
herroepingsrecht te verstrekken. Voor dienstenovereenkomsten waarvoor een 
herroepingsrecht geldt, draagt de consument geen kosten voor diensten die geheel of 
ten dele tijdens de herroepingstermijn zijn verleend.

Artikel 18
Gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht op gerelateerde aanvullende

overeenkomsten

1. Onverminderd artikel 15 van Richtlijn 2008/48/EG worden, wanneer de consument 
gebruik maakt van zijn recht van herroeping van een overeenkomstig de artikelen 12 
tot en met 17 op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, alle 
eventuele gerelateerde aanvullende overeenkomsten automatisch eveneens 
beëindigd, zonder kosten voor de consument die niet in deze richtlijn zijn voorzien.

2. De lidstaten stellen uitvoeringsbepalingen voor de beëindiging van dergelijke 
overeenkomsten vast.

Artikel 19
Uitzonderingen op het herroepingsrecht

9. Met betrekking tot op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten 
op afstand is het herroepingsrecht niet van toepassing op:
a) diensten waarvan de uitvoering is begonnen, met uitdrukkelijke voorafgaande 

instemming van de consument op een duurzame drager, vóór het einde van de 
in artikel 12 bedoelde periode van veertien dagen;
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b) de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan 
schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed 
heeft;

c) de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de 
consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, of die 
snel bederven of aflopen;

c bis) de levering van levensmiddelen, dranken of andere hygiënisch kwetsbare 
goederen waarvan de verpakking of verzegeling reeds door de consument is 
geopend;

c ter) overeenkomsten waarbij de consument, met het oog op een onmiddellijke 
reactie op een noodgeval, de handelaar verzocht heeft om de overeenkomst 
onmiddellijk uit te voeren; wanneer echter de handelaar bij die gelegenheid 
aanvullende diensten verleent of goederen verkoopt die niet strikt 
noodzakelijk zijn om het hoofd te bieden aan het noodgeval van de 
consument, is het herroepingsrecht van toepassing op deze aanvullende 
diensten of goederen;

c quater) overeenkomsten waarbij de consument de handelaar expliciet verzocht 
heeft hem thuis te bezoeken om daar reparaties of onderhoud te verrichten;
wanneer echter de handelaar bij die gelegenheid aanvullende diensten 
verleent waarom de consument niet expliciet heeft gevraagd, of goederen 
levert die niet strikt noodzakelijk zijn voor het verrichten van de reparaties of 
het onderhoud, is het herroepingsrecht van toepassing op die aanvullende 
diensten of goederen;

d) De levering van wijn waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van 
de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 
de in artikel 22, lid 1, bedoelde termijn, en waarvan de feitelijke waarde 
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen 
invloed heeft;

e) de levering van verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde 
computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is 
verbroken;

f) de levering van kranten en tijdschriften;
g) diensten van kansspelen en loterijen;

h) overeenkomsten die zijn gesloten bij een openbare verkoop bij opbod.
2. Wat buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreft, is het herroepingsrecht 

niet van toepassing op:
a) overeenkomsten betreffende de levering van levensmiddelen, dranken of 

andere goederen die bestemd zijn voor dagelijkse huishoudelijke consumptie, 
die door de consument van te voren worden geselecteerd door middel van 
communicatie op afstand, en die fysiek bij de woning of arbeidsplaats van de 
consument worden afgeleverd door een handelaar die dergelijke goederen 
gewoonlijk in zijn eigen bedrijfsruimten verkoopt;
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b) overeenkomsten waarbij de consument, met het oog op onmiddellijke reactie 
op een noodgeval, de handelaar verzocht heeft om de overeenkomst 
onmiddellijk uit te voeren; wanneer echter de handelaar bij die gelegenheid 
aanvullende diensten verleent of goederen verkoopt die niet strikt noodzakelijk 
zijn om het hoofd te bieden aan het noodgeval van de consument, is het 
herroepingsrecht van toepassing op deze aanvullende diensten of goederen;

c) overeenkomsten waarbij de consument de handelaar door middel van 
communicatie op afstand expliciet verzocht heeft hem thuis te bezoeken om 
daar reparaties of onderhoud te verrichten; wanneer echter de handelaar bij die 
gelegenheid aanvullende diensten verleent waarom de consument niet expliciet 
heeft gevraagd, of goederen levert die niet strikt noodzakelijk zijn voor het 
verrichten van de reparaties of het onderhoud, is het herroepingsrecht van 
toepassing op die aanvullende diensten of goederen.

3. De partijen kunnen overeenkomen de leden lid 1 en 2 niet toe te passen.

Artikel 20
Uitgesloten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

1. De artikelen 8 tot en met 19 gelden niet voor op op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten:

a) voor de verkoop van onroerende goederen, alsmede overeenkomsten 
betreffende andere rechten op onroerende goederen, met uitzondering van 
verhuur en werkzaamheden met betrekking tot onroerende goederen;

b) die worden gesloten door middel van distributieautomaten of geautomatiseerde 
handelsruimten;

c) die worden gesloten met telecommunicatie-exploitanten via openbare telefoons 
voor dat doel;

d) voor de levering van levensmiddelen of dranken door een handelaar die 
frequente en regelmatige rondes maakt in de omgeving van zijn 
bedrijfsruimten.

2. De artikelen 8 tot en met 19 zijn niet van toepassing op buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten met betrekking tot:

a) verzekeringen;

b) financiële diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen van de 
financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die kunnen 
plaatsvinden tijdens de herroepingstermijn, zoals bepaald in artikel 6, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2002/65/EG;

c) kredieten die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2008/48/EG vallen.
3. De artikelen 8 tot en met 19 zijn niet van toepassing op overeenkomsten op afstand 

voor de levering van logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, voor 
wat betreft overeenkomsten waarin een bepaalde datum of periode van uitvoering is 
voorzien.

(…)
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BIJLAGE I
INFORMATIE BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN 

HERROEPING

A. Standaardherroepingsinstructies

Herroepingsrecht
U beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave 
van redenen te herroepen. 
De termijn begint [op het moment van ontvangst van de bestelde goederen Waren] 1. Bij de 
berekening van de termijn wordt de dag [van ontvangst van de goederen] 2 niet 
meegerekend. Indien de laatste dag van de termijn op een feestdag, een zaterdag of een 
zondag valt, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.
Voor het doen beginnen van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de 
herroepingsverklaring. 
De herroepingsverklaring moet op een duurzame drager (bijv. een per post verzonden brief) 
3 worden gericht aan: 4 U kan het onderstaande formulier gebruiken, maar bent hiertoe 
niet verplicht.

Gevolgen van een herroeping
Om de herroeping geldig te doen zijn, moet u de ontvangen goederen binnen veertien 
kalenderdagen op [onze kosten] 5 terugzenden. De termijn begint voor u met de verzending 
van uw herroepingsverklaring. Bij de berekening van deze termijn wordt de dag van 
verzending van de herroepingsverklaring niet meegerekend. Indien de laatste dag van deze 
termijn op een feestdag, een zaterdag of een zondag valt, eindigt de termijn op de 
eerstvolgende werkdag.
Indien u ons de ontvangen goederen alleen in verslechterde toestand kunt terugzenden, 
bent u aansprakelijk voor het waardeverlies van de goederen. Dit geldt alleen indien dit 
waardeverlies het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de 
aard en de toestand van de goederen vast te stellen. U kunt een verslechtering vermijden 
door de goederen niet als zijnde uw eigendom in gebruik te nemen en alles te vermijden wat 
hun waarde beïnvloedt.
Om de herroeping geldig te doen zijn, moeten wij iedere betaling die wij van u hebben 
ontvangen binnen veertien kalenderdagen terugbetalen. De termijn begint voor ons met de 
ontvangst van uw herroepingsverklaring. Bij de berekening van deze termijn wordt de dag 
van ontvangst van de herroepingsverklaring niet meegerekend. Indien de laatste dag van 
deze termijn op een feestdag, een zaterdag of een zondag valt, eindigt de termijn op de 
eerstvolgende werkdag.
Wij kunnen de vergoeding van betalingen weigeren tot het moment waarop wij de goederen 
[terug hebben ontvangen, resp. u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, 
al naar gelang welk tijdstip eerder valt] 6.

Instructies:
1 In het geval van een van de volgende bijzondere situaties, luidt de zin tussen 

vierkante haken als volgt: 
a) bij op afstand gesloten overeenkomsten betreffende de levering van diensten: 

"op het moment van sluiting van de overeenkomst";
b) bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreffende de levering van 

diensten: "op het moment van ontvangst van een kopie van de ondertekende 
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overeenkomst op een duurzame drager (bijv. op papier)".
2 In het geval van een van de volgende bijzondere situaties, luidt de zin tussen 

vierkante haken als volgt: 
a) bij op afstand gesloten overeenkomsten betreffende de levering van diensten: 

"op het moment van sluiting van de overeenkomst";
b) bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreffende de levering van 

diensten: ", waarop u de kopie van de overeenkomst heeft ontvangen,".
3 Bij op afstand gesloten overeenkomsten moet het volgende worden toegevoegd: 

a) indien de handelaar de consument toestaat per e-mail te herroepen: "of per e-
mail";

b) indien de handelaar de consument toestaat het standaardherroepingsformulier 
op een website elektronisch in te vullen: " of op onze website".

4 Invoegen: De identiteit en het adres van de handelaar. Bij op afstand gesloten 
overeenkomsten moet daarnaast worden vermeld: E-mailadres en/of internetadres 
van de handelaar dat de consument kan gebruiken om de overeenkomst te 
herroepen.

5 Indien de prijs van de terug te zenden goederen een bedrag van 50 euro niet 
overschrijdt, luidt de zin tussen vierkante haken als volgt: "op onze kosten".

6 Indien de handelaar aanbiedt de goederen zelf bij de consument af te halen, luidt de 
zin tussen vierkante haken als volgt: "bij u heeft afgehaald".

Informatie die bij het herroepingsformulier gevoegd moet worden
1. Naam, geografisch adres en e-mailadres van de handelaar aan wie het 

herroepingsformulier gezonden moet worden.

2. Een verklaring dat de consument het recht heeft de overeenkomst te herroepen, en 
dat hij van dit recht gebruik kan maken door onderstaand herroepingsformulier in te 
vullen en op een duurzame drager aan de in lid 1 bedoelde handelaar te zenden:
a) voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten: binnen een periode van 

veertien dagen nadat hij het bestelformulier heeft ondertekend;
b) voor verkoopovereenkomsten op afstand: binnen een periode van veertien 

dagen nadat de consument of een door de consument aangewezen derde partij, 
die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in ontvangst heeft 
genomen;

c) voor op afstand gesloten dienstenovereenkomsten:

– binnen een periode van veertien dagen na de sluiting van de 
overeenkomst, wanneer de consument er van te voren niet uitdrukkelijk 
mee heeft ingestemd dat de uitvoering van de overeenkomst kan 
beginnen vóór het einde van deze periode van veertien dagen;

– binnen een periode die eindigt zodra de uitvoering van de overeenkomst 
begint, wanneer de consument er van te voren uitdrukkelijk mee heeft 
ingestemd dat de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen vóór het 
einde van deze periode van veertien dagen.

4. Voor alle verkoopovereenkomsten: een verklaring waar in  de consument 
geïnformeerd wordt over de termijnen en modaliteiten voor het retourneren van de 
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goederen aan de handelaar en over de voorwaarden voor vergoeding overeenkomstig 
artikel 16 en artikel 17, lid 2.

5. Voor op overeenkomsten op afstand die op internet zijn gesloten: een verklaring dat 
de consument het standaardherroepingsformulier elektronisch kan invullen en 
inzenden op de website van de handelaar, en dat hij zo snel mogelijk van de 
handelaar per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de herroeping zal 
ontvangen.

6. Een verklaring dat de consument het in deel B aangegeven herroepingsformulier kan 
gebruiken.

B. Standaardherroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en inzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
– Aan: (identiteit, adres en eventueel e-mailadres van de handelaar) (*)
– Ik/ Wij (**) geef/geven hierbij te kennen dat ik/wij (**) de overeenkomst 

herroepen. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst 
betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst* 
herroep/herroepen*

– Besteld op*/Ontvangen op* (***):
– Na(a)m(en) van de consument(en) (***):
– Adres(sen) van de consument(en) (***):
– Handtekening(en) van de consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt 

ingeleverd kennisgegeven) (***):
– Datum (***):

    (*)   In te vullen door de handelaar alvorens hij het formulier aan de consument 
verstrekt.
  (**)    Doorhalen wat niet van toepassing is.

(***)  Door de consument/en in te vullen, indien dit formulier wordt gebruikt om de 
overeenkomst te herroepen.


