
CHECKLIST KOOP OP AFSTAND (ONLINE VERKOPEN) 

Wetgeving koop op afstand 
De wet beoogt de consument te beschermen bij overeenkomsten die op afstand tot stand komen. 

Denk hierbij aan een aankoop via internet of per telefoon. Ondernemers die producten of diensten 

via internet aan consumenten aanbieden, dienen volgens de wet aan een aantal verplichtingen te 

voldoen. 

Burgerlijk Wetboek - Boek 6 paragraaf 3 - Bepalingen voor overeenkomsten op afstand en 

overeenkomsten buiten de verkoopruimte – artikel 230 m t/m s. 

 

2. Informatieplicht 
Voordat de koop op afstand wordt gesloten, moet u als ondernemer tijdig met alle aan de gebruikte 

techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze 

ten minste de volgende gegevens verstrekken waarvan het commerciële oogmerk ondubbelzinnig 

moet blijken: het is aan te raden om hier een aparte informatiepagina voor te maken die de 

consument voor het sluiten van de overeenkomst kan raadplegen en hier op alle relevante pagina’s 

naar te verwijzen. 

❑ Naam van de onderneming 

❑ Adresgegevens 

❑ Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres 

❑ Kamer van Koophandel-nummer 

❑ Btw-nummer 

❑ Belangrijkste kenmerken van het product of de dienst 

❑ Totaalprijs incl. btw 

❑ Eventuele bezorgkosten 

❑ Eventuele bijkomende kosten 

❑ Duur van de overeenkomst (indien van toepassing) 

❑ Garanties 

❑ Levertijd en wijze van leveren 

❑ Bedenktermijn van 14 dagen over langer 

❑ Wijze en eventuele voorwaarde van retourneren 

Voor digitale producten en diensten geldt bovendien een informatieplicht voor: 

❑ Comptabiliteit van hardware en software 

❑ Welk apparaat nodig is om het product of de dienst te kunnen gebruiken 

❑ Welke media nodig zijn om het product of de dienst te kunnen gebruiken 

❑ Welke beveiligingsvoorschriften er zijn 

Uitzonderingen bedenktijd 
De bedenktijd van 14 dagen waarin de consument kan herroepen geldt niet voor alle producten die u 

op afstand verkoopt. De consument heeft geen bedenktijd bij: 

• Producten die speciaal voor u op maat zijn gemaakt 

• Reizen, vervoer, catering, enz. 

• Print media (losse kranten, magazines, tijdschriften, enz.) 

• Producten met een beperkte houdbaarheid 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=5&afdeling=2b&paragraaf=3&z=2020-07-01&g=2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=5&afdeling=2b&paragraaf=3&z=2020-07-01&g=2020-07-01


• Cd’s en dvd’s waarvan de verzegeling is verbroken na levering 

• Beauty producten waarvan de verzegeling is verbroken na levering 

• Hygiëne producten zoals ondergoed, badkleding en seksspeeltjes 

• Spoedreparaties 

Regels voor de bestelprocedure en de levering  
❑ Duidelijke bestelknop 

U moet uw webshop zo inrichten dat het voor de consument kristalhelder is dat hij/haar op 

het punt staat om een aankoop te doen. De bestelknop moet duidelijk aangeven dat er een 

bestelling geplaatst gaat worden en dat er een betalingsverplichting aangegaan wordt zodra 

hierop klikt wordt. Als dit niet duidelijk genoeg wordt vermeld, is men niet aan de 

koopovereenkomst gebonden.  

❑ Eenvoudig doorklikbaar bestelproces 

❑ Aanvullende opties tegen betaling mogen niet vooraf aangevinkt zijn. 

❑ Koopovereenkomst 

U bent verplicht om u zo snel mogelijk na de online aankoop een bevestiging van de 

koopovereenkomst te sturen.  

❑ Levertijd 

U bent verplicht om binnen 30 dagen na uw aankoop het product te leveren tenzij u een 

andere levertijd overeenkomt. Lukt dit niet dan kan de consument schriftelijk (per post of e-

mail) een nieuw leveringstermijn voorstellen. Dat moet een redelijk termijn zijn van 

bijvoorbeeld 14 dagen. Als u hier geen gehoor aan geeft, mag de klant de overeenkomst 

ontbinden en moet u direct het geld terugbetalen.  

Informatieplicht after sales service  
❑ Procedure van klachtenafhandeling 

❑ Bij welke klachten- of geschillencommissie u eventueel aangesloten bent en hoe menu hier 

een beroep op kan doen 

❑ Welke eventuele gedragscode u hanteert en wat dit voor de klant betekent 

❑ Lengte en voorwaarden van de fabrieksgarantie; 

❑ Extra garanties 

❑ Retourformulier 

U moet dit ter beschikking stellen als er om gevraagd wordt. Het moet duidelijk zijn hoe men 

hierom moet vragen of waar dit te downloaden is.  

U bent als ondernemer sowieso verplicht 
❑ Cookies op uw website 

Deze mag u niet altijd zomaar gebruiken. Voor sommige soorten cookies heeft u soms of 

altijd toestemming nodig van uw online klant.  

❑ Functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat uw website en bijv. het 

winkelmandje werken. Toestemming is niet nodig. 

❑ Analytische cookies. Deze cookies meten hoe goed uw website werkt, enz. Als 

het gebruik gevolgen heeft voor de privacy van de consument klant, dan moet u 

toestemming vragen. 

❑ Tracking cookies. Deze houden bij welke pagina’s door de klant bezoekt worden. 

U moet altijd hiervoor om toestemming vragen. Let op. U bent wettelijk verplicht 

om uw website ook bereikbaar te houden voor klanten die niet instemmen met 

het plaatsen van de cookies. 



❑ Privacyvoorwaarden 

U bent verplicht uw online klanten te informeren welke gegevens u verzamelt en wat u 

daar precies mee doet.  

Belangrijke websites 
❑ Rijksoverheid 

❑ Consuwijzer 

❑ Wettekst Koop op Afstand 

❑ https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=5&afdeling=2b&parag

raaf=3&z=2020-07-01&g=2020-07-01   

❑ ECC Nederland 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/wat-zijn-mijn-rechten-bij-aankoop-in-europa
https://www.consuwijzer.nl/kan-ik-van-de-overeenkomst-af/zit-ik-ergens-aan-vast/wanneer-heb-ik-bedenktijd
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https://www.eccnederland.nl/nl/hulp-bij/online-kopen/koop-op-afstand
https://www.managementboek.nl/boek/9789082329636/wetboek-voor-webwinkels-charlotte-meindersma?affiliate=7347

