Herroepingsrecht
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Art. VI.53.[ De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor:
1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met
uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn
herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op
de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
kunnen voordoen;
3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;
4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;
7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de
verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de
werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om
daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk
bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere
goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen
uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een
abonnement op dergelijke publicaties;
11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
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12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, [ vervoer] ,
autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen
met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij
zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
(2)<W 2014-04-02/21, art. 6, 014; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
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Afdeling 2. - [ Overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten]
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
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Art. VI.54. [ Voor de overeenkomsten betreffende financiële diensten die een initieel akkoord over diensten
omvatten, gevolgd door opeenvolgende verrichtingen of een reeks in de tijd gespreide aparte verrichtingen van
dezelfde aard, is deze afdeling enkel van toepassing op het initiële akkoord. Ingeval een initieel akkoord
ontbreekt, maar de opeenvolgende verrichtingen of een reeks in de tijd gespreide aparte verrichtingen van
dezelfde aard tussen dezelfde overeenkomstsluitende partijen worden uitgevoerd, zijn de artikelen VI.55 en
VI.56 uitsluitend van toepassing wanneer de eerste verrichting wordt uitgevoerd. Indien er evenwel langer dan
één jaar geen verrichting van dezelfde aard wordt uitgevoerd, wordt de uitvoering van de volgende verrichting
geacht de uitvoering van de eerste van een nieuwe reeks verrichtingen te zijn waarop de artikelen VI.55 en
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VI.56 van toepassing zijn.]
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
Art. VI.55. [1 § 1. Te gelegener tijd, voordat de consument gebonden is door een overeenkomst of door een
aanbod, dient hij ondubbelzinnig, op heldere en begrijpelijke wijze en door elk middel dat aangepast is aan de
gebruikte techniek voor communicatie op afstand te worden ingelicht over minstens de volgende elementen:
1° de aanbieder
a) de identiteit van de aanbieder, met inbegrip van zijn ondernemingsnummer, zijn hoofdactiviteit, zijn
geografisch adres, alsmede enig ander geografisch adres dat relevant is voor de betrekkingen tussen
consument en aanbieder;
b) ingeval de aanbieder vertegenwoordigd wordt in de lidstaat waar de consument woont, de identiteit van
deze vertegenwoordiger, en het geografisch adres dat relevant is voor de betrekkingen tussen de consument
en de vertegenwoordiger;
c) indien de consument te maken heeft met een andere onderneming dan de aanbieder, de identiteit van die
onderneming, de hoedanigheid waarin zij tegenover de consument optreedt en het geografisch adres dat
relevant is voor de betrekkingen tussen de consument en deze onderneming;
d) wanneer de activiteit van de aanbieder en/of de andere onderneming waarmee de consument te maken
heeft, onderworpen is aan een vergunningsstelsel, de coördinaten van de bevoegde toezichthoudende
autoriteit;
2° de financiële dienst
a) een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de financiële dienst;
b) de totale prijs die de consument aan de onderneming moet betalen voor de financiële dienst, met inbegrip
van alle daarmee samenhangende vergoedingen, kosten en uitgaven, alsmede alle belastingen en taksen die
via de onderneming moeten worden betaald, of, wanneer de exacte prijs niet kan worden aangegeven, de
grondslag voor de berekening van de prijs, zodat de consument deze kan nagaan;
c) desgevallend, de vermelding dat de financiële dienst betrekking heeft op instrumenten die bijzondere
risico's met zich meebrengen ingevolge hun specifieke kenmerken of de uit te voeren verrichtingen, of waarvan
de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markten waarop de aanbieder geen invloed heeft,
alsmede de vermelding dat in het verleden behaalde resultaten geen enkele waarborg kunnen geven met
betrekking tot het toekomstig rendement;
d) de vermelding van het eventuele bestaan van andere taksen, belastingen en/of kosten die niet via de
onderneming worden betaald of door haar worden opgelegd;
e) elke beperking van de geldigheidsduur van de verstrekte informatie;
f) de wijze van betaling en uitvoering;
g) elke specifieke extra kost voor de consument betreffende het gebruik van de techniek voor communicatie
op afstand, wanneer deze bijkomende kost wordt aangerekend;
3° de overeenkomst op afstand
a) het al dan niet bestaan van het in artikel VI.58 bedoelde herroepingsrecht, en, waar dat recht bestaat, de
duur van en de wijze van de uitoefening van dat recht, met inbegrip van informatie over het bedrag dat de
consument gehouden kan zijn te betalen op grond van artikel VI.59, § 1, alsook de gevolgen van het niet

uitoefenen van dat recht;
b) de minimumduur van de op afstand te sluiten overeenkomst bij permanente of periodieke verrichting van
financiële diensten;
c) de informatie over het eventuele recht van de partijen om de overeenkomst vroegtijdig of eenzijdig op te
zeggen op grond van de bepalingen van de overeenkomst op afstand, met inbegrip van de opzegvergoedingen
die de overeenkomst eventueel oplegt;
d) de praktische instructies voor de uitoefening van het herroepingsrecht, met aanduiding van onder andere
het adres waarnaar de kennisgeving moet worden gezonden;
e) de wetgeving of wetgevingen die door de onderneming worden gebruikt als grondslag voor de
totstandkoming van de betrekkingen met de consument vóór de sluiting van de overeenkomst;
f) elke contractuele bepaling inzake het op de overeenkomst toepasselijke recht en/of inzake de bevoegde
rechter;
g) de taal of talen waarin de contractvoorwaarden en de in dit artikel bedoelde voorafgaande informatie
worden verstrekt, en voorts de taal of talen waarin de onderneming, met instemming van de consument,
toezegt te zullen communiceren gedurende de looptijd van de overeenkomst;
4° de rechtsmiddelen;
a) het bestaan of de afwezigheid van buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures toegankelijk voor
de consument die partij is bij de overeenkomst op afstand, en indien deze bestaan, de wijze waarop men er
gebruik van kan maken;
b) het bestaan van garantiefondsen of andere compensatieregelingen die niet vallen onder de wet van 22
maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en onder de wet van 17 december
1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie
van de beschermingsregelingen voor depostio's en financiële instrumenten.
Het commerciële oogmerk van die informatie moet duidelijk vast te stellen zijn.
§ 2. Informatie over contractuele verplichtingen, die in de precontractuele fase aan de consument wordt
meegedeeld, dient in overeenstemming te zijn met de contractuele verplichtingen die in geval van het sluiten
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van de overeenkomst op afstand zouden gelden op grond van het toepasselijk geachte recht.]
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
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Art. VI.56. [ In geval van communicatie per spraaktelefonie moeten de identiteit van de onderneming en het
commerciële oogmerk van de oproep aan het begin van elk gesprek met de consument expliciet duidelijk
worden gemaakt. Mits de consument hiermee uitdrukkelijk toestemt, hoeft alleen de volgende informatie te
worden verstrekt:
a) de identiteit en de hoedanigheid van de persoon die in contact staat met de consument en zijn band met de
aanbieder;
b) een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de financiële dienst;
c) de totale prijs die de consument aan de onderneming moet betalen voor de financiële dienst, met inbegrip
van alle daarmee samenhangende vergoedingen, kosten en uitgaven, alsmede alle belastingen en taksen die
via de onderneming moeten worden betaald, of, wanneer de exacte prijs niet kan worden aangegeven, de
grondslag voor de berekening van de prijs, zodat de consument deze kan nagaan;
d) de vermelding van het eventuele bestaan van andere taksen, belastingen en/of kosten die niet via de
onderneming worden betaald of door haar worden opgelegd;
e) het al dan niet bestaan van het herroepingsrecht waarin artikel VI.58 voorziet en, waar dat recht bestaat,
de duur en de wijze van de uitoefening van dat recht, met inbegrip van informatie over het bedrag dat de
consument gehouden kan zijn te betalen op grond van artikel VI.59, § 1, alsook de gevolgen van het niet
uitoefenen van dat recht. De onderneming deelt de consument mee dat op verzoek andere informatie
beschikbaar is, en stelt hem in kennis van de aard van die informatie. De onderneming verstrekt in elk geval de
1
volledige informatie wanneer ze voldoet aan haar verplichtingen krachtens artikel VI.57.]

---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
1

Art. VI.57. [ § 1. Te gelegener tijd voordat de consument gebonden is door een overeenkomst op afstand of
door een aanbod, stelt de onderneming de consument in kennis van alle contractvoorwaarden en van de in
artikel VI.55,
§ 1, bedoelde informatie, op papier of op een andere voor de consument beschikbare en toegankelijke
duurzame gegevensdrager.
§ 2. De onderneming voldoet onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst aan de verplichting waartoe ze
gehouden is krachtens paragraaf 1, wanneer de overeenkomst op afstand op verzoek van de consument is
gesloten met gebruikmaking van een techniek voor communicatie op afstand waarmee de
contractvoorwaarden en de informatie niet overeenkomstig paragraaf 1 kunnen worden verstrekt.
§ 3. Gedurende de contractuele relatie heeft de consument, wanneer hij het vraagt, te allen tijde het recht om
de contractvoorwaarden op papier te verkrijgen. Voorts heeft de consument het recht om van de gebruikte
techniek voor communicatie op afstand te veranderen, tenzij dat niet te verenigen is met de gesloten
1
overeenkomst of de aard van de verstrekte financiële dienst.]
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
1

Art. VI.58.[ § 1. De consument beschikt over een termijn van minstens 14 kalenderdagen om de overeenkomst
op afstand met betrekking tot een financiële dienst te herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling
van een boete en zonder opgave van enige reden.
Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in :
- hetzij op de dag waarop de overeenkomst op afstand wordt gesloten;
- hetzij op de dag waarop de consument de in artikel VI.57, § 1 of § 2, bedoelde contractsvoorwaarden en
informatie ontvangt, indien deze dag valt na die welke is bedoeld in het eerste streepje.
De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en
toegankelijke duurzame gegevensdrager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn.
§ 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op :
1° financiële diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de
aanbieder geen vat heeft, en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen. Dit geldt onder meer
voor diensten in verband met :
- wisselverrichtingen;
- geldmarktinstrumenten;
- effecten;
- rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging;
- financiële termijncontracten ("futures"), met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven
tot afwikkeling in contanten;
- rentetermijncontracten ("FRA's");
- rente- of valutaswaps en swaps betreffende aan aandelen of een aandelenindex gekoppelde cashflows
("equity swaps");
- opties ter verkrijging of vervreemding van in dit punt bedoelde instrumenten, met inbegrip van gelijkwaardige
instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, inzonderheid valuta- en renteopties;
2° overeenkomsten die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door beide partijen volledig zijn uitgevoerd
voordat de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt;
3° de hypothecaire kredietovereenkomsten onderworpen aan de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair
krediet.
§ 3. Indien aan een overeenkomst op afstand voor een bepaalde financiële dienst een andere overeenkomst is
gehecht betreffende financiële diensten die worden geleverd door een aanbieder of door een derde op grond

van een overeenkomst tussen de derde en de onderneming, wordt die bijkomende overeenkomst zonder
1
boete ontbonden indien de consument zijn herroepingsrecht bedoeld in paragraaf 1 uitoefent.]
TOEKOMSTIG RECHT
1

Art. VI.58. [ § 1. De consument beschikt over een termijn van minstens 14 kalenderdagen om de overeenkomst
op afstand met betrekking tot een financiële dienst te herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling
van een boete en zonder opgave van enige reden.
Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in :
- hetzij op de dag waarop de overeenkomst op afstand wordt gesloten;
- hetzij op de dag waarop de consument de in artikel VI.57, § 1 of § 2, bedoelde contractsvoorwaarden en
informatie ontvangt, indien deze dag valt na die welke is bedoeld in het eerste streepje.
De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en
toegankelijke duurzame gegevensdrager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn.
§ 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op :
1° financiële diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de
aanbieder geen vat heeft, en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen. Dit geldt onder meer voor
diensten in verband met :
- wisselverrichtingen;
- geldmarktinstrumenten;
- effecten;
- rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging;
- financiële termijncontracten ("futures"), met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven
tot afwikkeling in contanten;
- rentetermijncontracten ("FRA's");
- rente- of valutaswaps en swaps betreffende aan aandelen of een aandelenindex gekoppelde cashflows
("equity swaps");
- opties ter verkrijging of vervreemding van in dit punt bedoelde instrumenten, met inbegrip van gelijkwaardige
instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, inzonderheid valuta- en renteopties;
2° overeenkomsten die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door beide partijen volledig zijn uitgevoerd
voordat de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt;
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3° [ de hypothecaire kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII, titel 4, hoofdstuk 2.]
§ 3. Indien aan een overeenkomst op afstand voor een bepaalde financiële dienst een andere overeenkomst is
gehecht betreffende financiële diensten die worden geleverd door een aanbieder of door een derde op grond
van een overeenkomst tussen de derde en de onderneming, wordt die bijkomende overeenkomst zonder boete
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ontbonden indien de consument zijn herroepingsrecht bedoeld in paragraaf 1 uitoefent.]
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
(2)<W 2014-04-19/39, art. 23, 021; Inwerkingtreding : 01-04-2015>
1

Art. VI.59. [ § 1. Gedurende de herroepingstermijn mag met de uitvoering van de overeenkomst pas na
toestemming van de consument een begin worden gemaakt.
Oefent de consument het in artikel VI.58, § 1, bedoelde herroepingsrecht uit, dan is hij enkel gehouden tot de
onverwijlde betaling van de door de aanbieder krachtens de overeenkomst op afstand effectief verleende
financiële dienst.
Het te betalen bedrag mag :
- niet hoger zijn dan een bedrag evenredig aan de verhouding tussen de reeds geleverde dienst en het geheel
van de prestaties waarin de overeenkomst op afstand voorziet;
- in geen geval zo hoog zijn dat het als een boete kan worden opgevat.
§ 2. De aanbieder kan van de consument slechts betaling op grond van paragraaf 1 eisen indien hij kan

aantonen dat de consument overeenkomstig artikel VI.55, § 1, 3°, a, naar behoren geïnformeerd was over het
te betalen bedrag. Hij mag deze betaling in geen geval eisen wanneer hij, zonder dat de consument daarom
vooraf heeft verzocht, vóór het verstrijken van de in artikel VI.58, § 1, bedoelde herroepingstermijn, met de
uitvoering van de overeenkomst begonnen is.
§ 3. De aanbieder is ertoe gehouden de consument zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig
kalenderdagen alle bedragen terug te betalen die hij krachtens de overeenkomst op afstand van hem
ontvangen heeft, met uitzondering van het in paragraaf 1 bedoelde bedrag. Deze termijn gaat in op de dag
waarop de aanbieder de kennisgeving van de herroeping ontvangt.
§ 4. De consument geeft de aanbieder onverwijld, en uiterlijk binnen dertig kalenderdagen, alle bedragen
en/of zaken terug die hij van de aanbieder heeft ontvangen. Deze termijn gaat in op de dag waarop de
1
consument de kennisgeving van zijn herroeping verzendt.]
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
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Art. VI.60. [ § 1. De aanbieder is jegens de consument aansprakelijk voor het naleven van de verplichtingen
voortvloeiend uit de artikelen VI.55 tot VI.57. § 2. Bij niet-naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de
artikelen VI.55, § 1, 2° en 3°, VI.56 en VI.57, kan de consument de overeenkomst via een met redenen omkleed
en ter post aangetekend schrijven binnen een redelijke termijn vanaf het ogenblik waarop hij kennis had of
1
hoorde te hebben van de niet-nageleefde verplichting, zonder kosten en zonder boete opzeggen.]
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
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Art. VI.61. [ De verzending van goederen en van titels die diensten vertegenwoordigen, gebeurt steeds op
1
risico van degene die met de consument heeft gecontracteerd.]
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
1

Afdeling 3. - [ 1 Aan dit hoofdstuk gemene bepalingen]
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
Art. VI.62. [1 Het komt aan de onderneming toe het bewijs te leveren dat ze heeft voldaan aan de
verplichtingen inzake de informatie aan de consument, de naleving van de termijnen, de toestemming van de
consument met het sluiten van de overeenkomst en, desgevallend, met de uitvoering ervan gedurende de
herroepingstermijn.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
1

Art. VI.63. [ De bedingen en voorwaarden, of de combinaties van bedingen en voorwaarden die ertoe strekken
de bewijslast voor de naleving van alle of een deel van de in deze afdeling bedoelde verplichtingen die rusten
op de onderneming en, in het geval van overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten, op
de aanbieder, op de consument te leggen, zijn verboden en nietig. Elk beding waarbij de consument verzaakt
aan het voordeel van de rechten die hem door deze afdeling worden toegekend, wordt voor niet geschreven
gehouden. Elk beding dat de wet van een staat die geen lid is van de Europese Unie op de overeenkomst
toepasselijk verklaart, is verboden en nietig voor wat de in deze afdeling geregelde aangelegenheden betreft,
wanneer bij gebreke van dat beding de wet van een lidstaat van de Europese Unie van toepassing zou zijn en
1
die wet de consumenten in de genoemde aangelegenheden een hogere bescherming zou bieden.]

