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Informatieverplichting consumenten 
Voor zover van toepassing en combinatie van rijtjes is mogelijk! 
 

Bevestiging van de bestelling (zo snel mogelijk) onder vermelding van alle informatie die je ook al 
voorafgaand aan de bestelling dient te geven. Stuur ook het verplichte formulier voor herroeping mee 
en vertel wat het eventueel kost als een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht. 

Overeenkomst 

Informatie die moet worden verstrekt voor het sluiten van een overeenkomst: 
 De belangrijkste kenmerken van de zaak of de dienst 
 Identiteit van de handelaar: naam, handelsnaam, vestigingsadres en telefoonnummer 
 Het totale aankoopbedrag of de wijze waarop de prijs moet worden berekend (met 

vermelding van belastingen en leveringskosten)  
 Wijze van betaling, levering, nakoming, termijn waarbinnen het product of de dienst geleverd 

wordt en de klachtenbehandeling 
 Herinnering aan de wettelijke waarborg dat een deugdelijk product moet worden geleverd 
 Vermelden diensten en bijstand na verkoop en commerciële garanties 
 Duur van de overeenkomst, eventuele automatische verlenging ervan en de wijze en 

voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst 
 Functionaliteit van de digitale inhoud inclusief technische beveiligingsvoorzieningen 
 Relevante interoperabiliteit van de digitale inhoud van hardware en software 
 Algemene voorwaarden 

Overeenkomst op afstand 

Informatie die moet worden verstrekt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand: 
 De belangrijkste kenmerken van de zaak of de dienst 
 Identiteit van de handelaar: handelsnaam, vestigingsadres, bezoekadres, telefoonnummer, e-

mail, fax, KvK-nummer, btw-nummer 
 Identiteit van de eventuele tussenpersoon: naam, vestigingsadres, bezoekadres 
 Het totale aankoopbedrag of de wijze waarop de prijs moet worden berekend (met 

vermelding van belastingen en leveringskosten)  
 De kosten voor de wijze van communiceren 
 Wijze van betaling, levering, nakoming, termijn waarbinnen het product of de dienst geleverd 

wordt en de klachtenbehandeling 
 Wanneer een recht op ontbinding bestaat (herroepingsrecht), vermelden van het recht 

inclusief de voorwaarden, termijnen en handelingen voor de uitoefening van het recht en het 
modelformulier herroeping 

 De kosten van het terugzenden van de producten, inclusief vermelding dat deze voor 
rekening van de consument komen 

 Vermelding dat handelaar de redelijke kosten van de consument vergoedt in geval van 
ontbinding 
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 Vermelding van de omstandigheden waarin de consument geen recht van ontbinding heeft of 
in welke gevallen de consument afstand doet van ontbinding 

 Duur van de overeenkomst, eventuele automatische verlenging ervan en de wijze en 
voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst 

 Minimale duur voor verplichtingen voor consument 
 Vermelden diensten en bijstand na verkoop en commerciële garanties 
 Bestaan en voorwaarden voor waarborgsommen en andere financiële garanties 
 Functionaliteit van de digitale inhoud inclusief technische beveiligingsvoorzieningen 
 Relevante interoperabiliteit van de digitale inhoud van hardware en software 
 De algemene voorwaarden en bepalingen  
 De mogelijkheid tot buitengerechtelijke klachten- of geschilprocedure.  
 Voorwaarden voor sluiten overeenkomst, niet zijnde algemene voorwaarden, moeten 

opgeslagen kunnen worden 

Uiterlijk bij begin van bestelproces overeenkomst op afstand vermelden van tenminste: 
 Beperkingen voor levering 
 Mogelijke betaalmiddelen 

Voorafgaand bestelling met betalingsverplichting overeenkomst op afstand tenminste: 
 De belangrijkste kenmerken van de zaak of de dienst; 
 Het totale aankoopbedrag of de wijze waarop de prijs moet worden berekend (met 

vermelding van belastingen en leveringskosten)  
 Duur van de overeenkomst, eventuele automatische verlenging ervan en de wijze en 

voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst 
 Minimale duur voor verplichtingen voor consument 

Direct voorafgaand aan bestelling met betalingsverplichting overeenkomst op afstand tenminste: 
 Aanvaarding aanbod betekent een bestelling met betalingsverplichting 

Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand via communicatie op afstand dat beperkte tijd of 
ruimte biedt voor tonen van informatie tenminste: 
 De belangrijkste kenmerken van de zaak of de dienst 
 Identiteit van de handelaar: handelsnaam, vestigingsadres, bezoekadres, telefoonnummer, e-

mail, fax, KvK-nummer, btw-nummer 
 Het totale aankoopbedrag of de wijze waarop de prijs moet worden berekend (met 

vermelding van belastingen en leveringskosten)  
 Wanneer een recht op ontbinding bestaat (herroepingsrecht), vermelden van het recht 

inclusief de voorwaarden, termijnen en handelingen voor de uitoefening van het recht en het 
modelformulier herroeping 

 Duur van de overeenkomst, eventuele automatische verlenging ervan en de wijze en 
voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst 

Dienstverlening 

Informatie die moet worden verstrekt indien aanbieder diensten: 
 Identiteit van de handelaar: naam, rechtspositie, rechtsvorm, vestigingsadres, KvK-nummer, 

btw-nummer, adresgegevens waaronder postadres, telefoonnummer of e-mail 
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 Indien vergunning, dan vermelden gegevens bevoegde instantie 
 Indien gereglementeerde beroep, dan vermelden beroepsorde, beroepstitel inclusief lidstaat 

waar verleend 
 Het toepasselijke recht of bevoegde rechter indien contractueel bepaald 
 Commerciële garanties 
 De belangrijkste kenmerken van de dienst als deze niet uit de context blijken 
 In geval van een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering gegevens over verzekeraar 

en waarborgsom 
 Informatie over gedragscode of beroepscode 
 Informatie over buitengerechtelijke geschillenbeslechting 

Aanvullende informatie die op verzoek moet worden verstrekt indien aanbieder diensten: 
 Prijs niet vooraf vastgesteld, vermelden wijze van berekening van de prijs of een 

kostenraming (het doel is kunnen controleren van de prijs) 
 Informatie over multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen die rechtstreek verband 

houden met de betrokken dienst en de getroffen maatregelen ter voorkoming van 
belangenverstrengeling 

 In geval van een gereglementeerd beroep verwijzing naar beroepsregels en wijze waarop 
hierin inzage kan worden verkregen 

 Van toepassing zijnde gedragscode inclusief online vindplaats en beschikbare talen 

Dienst van de informatiemaatschappij 

Aanvullende informatie die moet worden verstrekt indien aanbieder diensten van de 
informatiemaatschappij: 
 Contactgegevens voor snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie, 

inclusief e-mail 
 Prijzen duidelijk en ondubbelzinnig vermelden, inclusief belastingen en leveringskosten 

Aanvullende informatie die moet worden verstrekt indien overeenkomst tot dienst van de 
informatiemaatschappij: 
 De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 

zijn 
 Het al dan niet archiveren van de overeenkomst en de wijze waarop deze geraadpleegd kan 

worden 
 Hoe op de hoogte geraken van niet gewilde handelingen en hoe herstellen (denk aan 

invoerfouten of klikfouten) 
 Beschikbare talen 
 Het bestaan van redelijke gedragscodes en hoe deze te raadplegen zijn 
 Voorwaarden voor sluiten overeenkomst, niet zijnde algemene voorwaarden, moeten 

opgeslagen kunnen worden 


