
JURIDISCHE CHECK 
B2B EN B2C WEBSITES 

 

18 JUNI 2015 



Informatieverplichtingen 

Bestelproces 

Algemene voorwaarden  

 1e deel: B2B websites 

 2e deel: B2C websites 

 

 

 

Programma 



Privacy & cookies 

Auteursrecht 

Merkenrecht 

Reclameregels  

 

 

 

Wat ga ik niet bespreken? 



B2B WEBSITES 



 

 

 

B2B websites 



 

 

 



Gemakkelijk, rechtstreeks en permanent verstrekken  

 Identiteit en adres van de verkoper 

 Contactgegevens  

 Inschrijvingsnummer van de KvK 

 BTW nummer 

 Naam en gegevens beroepsvereniging en/of toezichthouder 

 

 

 

 

Algemene informatieplichten 



 

 

 

Voorbeeld 



Op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze 

verstrekken voordat een online overeenkomst tot stand 

komt 

 Hoe de overeenkomst tot stand komt (de verschillende stappen) 

en welke handelingen nodig zijn 

 Of de overeenkomst gearchiveerd wordt 

 Wijze waarop de klant fouten in de bestelling kan herstellen 

 Talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten  

 Eventuele gedragscodes 

 

 

 

 

 

Algemene informatieplichten  



 

 

 

Voorbeeld info bestelproces 



 

 

 

Voorbeeld info bestelproces 



 

 

 

Voorbeelden info bestelproces 



 

 

 

Voorbeeld fouten herstellen 



Voorbeeld talen 



Bestelproces 

1 

Informatie gemakkelijk 
rechtstreeks en 

permanent toegankelijk? 
Bijv. via footer van de website 

2 

Informatie  op duidelijke 
begrijpelijke 

ondubbelzinnige wijze 
verstrekt?  

Voor sluiten overeenkomst 

3 

Passende doeltreffende 
toegankelijke middelen 
om fouten te herstellen  

4 

Voorwaarden & algemene 
voorwaarden ter 

beschikking gesteld? 
Opslaan & toegankelijk voor latere 

kennisneming 

5 

Ontvangstbevestiging 



Welke algemene voorwaarden 

 Brancheorganisatie?  

 

Algemene voorwaarden  

van toepassing?  

 

 

 

Algemene voorwaarden 



Informatieplichten 

 Op de website 

 Voordat een online overeenkomst tot stand komt 

Bestelproces  

 Duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig informeren 

 Fouten in bestelproces herstellen 

 Ontvangstbevestiging  

Algemene voorwaarden 

 Van toepassing? 

 

 

Korte samenvatting 



B2C WEBSITES 



Bovenop de algemene informatieplichten, onder meer:  

 Identiteit en adres van de verkoper  

 De wijze waarop het bestelproces is ingericht 

 Herstellen van fouten in de bestelling 

 

 

 

Specifieke informatieplichten 



 

 

 

Voorbeeld 



 

 

 



Op duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekken voordat 

een online overeenkomst tot stand komt 

 Belangrijkste kenmerken van de zaak  

 Totale prijs 

 Wijze van betaling, levering, uitvoering, klachten 

 Ontbindingsrecht 

 Wettelijke waarborgen en garanties  

 Klachten- en geschilbeslechtingsprocedures  

 

 

 

Specifieke informatieplichten 



Informatie op een duidelijke en in het oog springende 

manier verstrekken onmiddellijk voordat de consument 

een bestelling plaatst 

 Belangrijkste kenmerken van het product 

 De totale prijs (incl. belastingen) 

 Evt. duur van de overeenkomst 

 Evt. minimumduur van de verplichtingen van de consument 

 

 

 

Specifieke informatieplichten 



Tijdens het bestelproces moet op niet voor misverstand 

vatbare wijze duidelijk gemaakt worden dat het plaatsen 

van een bestelling ook een verplichting tot betaling 

inhoudt. 

 

 

 

Specifieke informatieplichten 



Bestelproces 
1 

Informatie gemakkelijk 
rechtstreeks en 

permanent 
toegankelijk? 

Wijze waarop overeenkomst tot stand komt 

2 

Informatie op duidelijke 
begrijpelijke 

ondubbelzinnige wijze 
verstrekt?  

Voor sluiten overeenkomst 

3 

Specifieke informatie op 
duidelijke en 

begrijpelijke wijze 
verstrekt?  

4 

Beperkingen aan het 
begin van het 
bestelproces 
aangegeven?  

5 

Passende doeltreffende 
toegankelijke middelen 
om fouten te herstellen  

6 

Voorwaarden & 
algemene voorwaarden 
ter beschikking gesteld? 

Opslaan & toegankelijk voor latere 
kennisneming 

7 

Informatie op een duidelijke 
en in het oog springende 

manier onmiddellijk voordat 
consument zijn bestelling 

plaatst? 

8 

Duidelijk dat een 
bestelling een 

betalingsverplichting 
inhoudt?  

9 

Ontvangstbevestiging 



Consument mag niet verplicht worden het gehele bedrag 

vooruit te betalen 

 Minimaal 1 betaaloptie waarbij ten minste 50 % van het bedrag 

pas bij of na de levering kan worden betaald 

 Creditcard, verzending onder rembours, acceptgiro 

 

 

Vooruitbetaling 



 

 

Voorbeeld 



Consument kan de overeenkomst 

zonder opgave van redenen 

ontbinden 

 

Verkoper moet Modelformulier  

voor ontbinding op zijn website  

plaatsen 

 

 

 

 

Ontbinding 



Ontbinding 



Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 

 

 

 

 

Aanvullende beschermingsregels voor consumenten 

 

Zwarte en grijze lijsten van onredelijke bepalingen  

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 



Informatieplichten 

 Op de website 

 Voordat een online overeenkomst tot stand komt 

 Informatie onmiddellijk voordat consument bestelling plaatst 

 Bestelling met betalingsverplichting  

 

Bestelproces  

 Duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig informeren 

 Fouten in bestelproces herstellen 

 Ontvangstbevestiging  

 

 

Korte samenvatting 



Ontbinding 

 Modelformulier voor ontbinding 

 

Algemene voorwaarden 

 Van toepassing? 

 Onredelijk bezwarend?  

 

 

 

Korte samenvatting 



Vernietiging / ontbinding overeenkomst 

Niet goed informeren  

 Bedenktijd verlengd met 12 maanden 

 Kosten voor retour zenden 

 

Optreden ACM 

 Boete: €450,000 per overtreding 

 Openbare waarschuwing 

 Last onder dwangsom 

 

 

 

 

 

 

Risico’s 



SOLV Advocaten 

Anne Frankstraat 121 

1018 BZ Amsterdam 

? 

18 JUNI 2015 

neervoort@solv.nl 

 


