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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot het opleggen van een boete aan Seats and 
Sofas B.V. wegens overtreding van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming 
en artikel 2b van de Prijzenwet juncto artikelen 3 en 4 van het Besluit prijsaanduiding producten 
 
Samenvatting 
 

1. Seats and Sofas B.V. (hierna: Seats and Sofas) houdt zich bezig met de detailhandel in 
zitmeubels en aanverwante artikelen. In dat verband adverteert Seats and Sofas door onder 
meer wekelijks ‘huis aan huis’ een nieuwe folder te verspreiden en door deze folders op haar 
website te zetten. Daarnaast stelt Seats and Sofas in al haar vestigingen prijslijsten met prijzen 
van meubels aan consumenten beschikbaar. Zowel in de folders als in de prijslijsten presenteert 
Seats and Sofas haar meubels met een specifiek prijsvoordeel. Verder presenteert Seats and 
Sofas in de folders de zitmeubels met bepaalde aansprekende kenmerken zoals  ribstof en echt 
leder.  
 

2. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) heeft onderzocht of het prijsvoordeel 
waarmee werd geadverteerd daadwerkelijk bestaat, of het prijsvoordeel dan wel de 
voornaamste kenmerken van de meubels waarmee werd geadverteerd ook daadwerkelijk 
bestaan voor de in de folders afgebeelde meubels en of de verkoopprijzen van het aanbod in de 
winkels voldoende transparant zijn. Dit is getoetst aan de relevante wet- en regelgeving. 
 

3. De ACM concludeert dat Seats and Sofas in strijd heeft gehandeld met de Wet handhaving 
consumentenbescherming (hierna: Whc) en de Prijzenwet juncto het Besluit prijsaanduiding 
producten (hierna: Bpp) door consumenten een niet bestaand specifiek prijsvoordeel voor te 
spiegelen in haar folders en prijslijsten en door het ontbreken van de beprijzing van de meubels 
in haar winkels. Voor de vastgestelde overtredingen legt de ACM boetes op van in totaal EUR 
350.000. Ten aanzien van de voornaamste kenmerken van de in de folders afgebeelde 
meubels zoals ogenschijnlijk ribstof en echt leder, concludeert de ACM dat hoewel dit type van 
gedragingen misleidend kan zijn voor consumenten, de gedragingen in deze zaak geen 
aanleiding geven tot het vaststellen van een overtreding. 

Inleiding 
 

4. De ACM stelt in dit besluit twee overtredingen vast waarvoor zij op grond van artikel 2.9 Whc 
twee boetes oplegt. Het gaat om overtreding van artikel 8.8 Whc juncto 6:193c, eerste lid, 
aanhef en onder d, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en om overtreding van artikel 2b 
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van de Prijzenwet juncto artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, van het Bpp. De ACM legt 
twee boetes op aan Seats and Sofas B.V. voor het begaan van deze overtredingen. De boete 
voor de eerstgenoemde overtreding bedraagt EUR 200.000. De boete voor de laatstgenoemde 
overtreding bedraagt EUR 150.000. Het totaal aan opgelegde boetes bedraagt EUR 350.000. 
 

5. De ACM gaat hierna eerst in op het onderzoek, het rapport, het verloop van de procedure en de 
feiten. Vervolgens beoordeelt de ACM of er een overtreding is begaan en zo ja, welke 
(rechts)persoon als overtreder is aan te merken. Daarna stelt de ACM de hoogte van de boetes 
vast. Tot slot volgt het dictum van het besluit. Daar waar relevant betrekt de ACM de zienswijze 
van Seats and Sofas in haar beoordeling. Een prijzenoverzicht en het juridisch kader zijn 
toegevoegd als bijlage.  

Onderzoek, rapport en verloop van de procedure  
 

6. Aanleiding voor dit besluit vormt het rapport1 (hierna: het onderzoeksrapport) dat op 16 oktober 
2017 is opgemaakt door toezichthoudende ambtenaren van de ACM (hierna: de 
toezichthoudende ambtenaren). Hieraan voorafgaand hebben toezichthoudende ambtenaren 
van 17 november 2016 tot en met 29 mei 2017 (hierna: de onderzoeksperiode) onderzoek 
gedaan naar de gedragingen van Seats and Sofas. Dit onderzoek was gericht op de mate van 
naleving van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder b en d, van het 
BW op grond waarvan Seats and Sofas geen feitelijk onjuiste of misleidende informatie mag 
geven over de voornaamste kenmerken van de producten die zij aanbiedt, onderscheidenlijk 
over de prijs of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel van haar producten. Ook hebben de 
toezichthoudende ambtenaren onderzoek gedaan naar de gedragingen van Seats and Sofas, 
gericht op de mate van naleving van artikel 2b van de Prijzenwet, juncto de artikelen 3 en 4 van 
het Bpp, op grond waarvan de verkoper op, in of nabij zijn producten de verkoopprijs moet 
vermelden.  

7. Aanleiding voor het onderzoek was het volgen van de prijsontwikkeling bij een aantal 
winkelketens, waaronder Seats and Sofas, in het kader van een vooronderzoek dat de ACM in 
2016 heeft gedaan. Dit vooronderzoek was gericht op de wijze waarop winkels aan 
consumenten informatie verstrekken over aanbiedingen met betrekking tot hun producten. 
Daaruit bleek dat Seats and Sofas elke week adverteert met hoge kortingen op haar producten. 
Daarnaast ontving de ACM via haar informatieloket ConsuWijzer2 meldingen van consumenten 
over Seats and Sofas.3 Voorts staan klachten van consumenten over Seats and Sofas op 
internetfora, onder andere Klachtkompas.nl. Tot slot heeft de Reclame Code Commissie (RCC) 
uitspraak gedaan naar aanleiding van klachten over de wijze waarop Seats and Sofas 
adverteert.4 In een aantal gevallen oordeelde de RCC dat de advertenties onduidelijk en 
misleidend waren omdat het aanbod niet overeenstemde met de advertenties.5  

8. De toezichthoudende ambtenaren hebben van 17 november 2016 tot en met 29 mei 2017 
wekelijks de digitale folder op de website van Seats and Sofas vastgelegd6 en in de periode van 

 
1 ACM/UIT/173980 
2 https://www.consuwijzer.nl/ 
3 ACM/UIT/121565 
4 https://www.reclamecode.nl/ 
5 ACM/UIT/114602; ACM/UIT/114603; ACM/UIT/ 114604; ACM/UIT/114605 
6 ACM/UIT/121556 



Autoriteit Consument & Markt 
Zaaknr. ACM/17/009045  Openbaar 

 
 

3/49 

6 februari 2017 tot en met 4 juni 2017 de papieren folders verzameld die Seats and Sofas huis-
aan-huis verspreidt.7 Daarnaast hebben de toezichthoudende ambtenaren op 14, 19 en 20 
januari 2017 mystery shop bezoeken (hierna: bezoeken) gebracht aan vestigingen van Seats 
and Sofas in Maassluis, Mijdrecht, Alkmaar, Capelle aan den IJssel, Sliedrecht en 
Zoeterwoude. Zij hebben daar informatie verkregen van de aanwezige verkopers over de prijs, 
bekleding en combinaties van bepaalde meubels. Van deze bezoeken zijn verslagen van 
ambtshandelingen opgemaakt.8 

9. Op 9 februari 2017 hebben de toezichthoudende ambtenaren gevraagd om alle reclame-
uitingen en prijslijsten van Seats and Sofas vanaf 1 januari 2016. Tevens heeft de ACM 
gevraagd om een toelichting op het beleid van Seats and Sofas over klachten van consumenten 
over de kwaliteit van de gekochte meubels.9 Op 27 februari 2017 hebben de toezichthoudende 
ambtenaren op verzoek van Seats and Sofas10 een aangepast informatieverzoek gestuurd naar 
Seats and Sofas. In dit verzoek heeft de ACM gevraagd om alle (huis-aan-huis) folders (in 
plaats van exemplaren van alle reclame-uitingen). Voor het overige heeft de ACM het eerste 
informatieverzoek herhaald.11 Op 14 maart 2017 heeft Seats and Sofas de (huis-aan-huis) 
folders en de prijslijsten die zij in haar Nederlandse vestigingen gebruikt, verstrekt. Tevens heeft 
Seats and Sofas in haar reactie van 14 maart 2017 een toelichting gegeven op haar beleid ten 
aanzien van klachten van consumenten.12 

10. Op 14 april 2017 hebben de toezichthoudende ambtenaren in een aanvullend informatieverzoek 
gevraagd om een nadere toelichting op de ‘normaal’-prijzen in de prijslijsten van Seats and 
Sofas. Tevens heeft de ACM gevraagd om een nadere toelichting op het klachtenbeleid.13 Op 9 
mei 2017 heeft Seats and Sofas een toelichting gegeven op de gehanteerde ‘normaal’-prijzen 
en op de wijze waarop Seats and Sofas omgaat met klachten van consumenten over de 
kwaliteit van de gekochte meubels.14 

11. De toezichthoudende ambtenaren hebben op 31 mei 2017 een bezoek gebracht aan de 
vestigingen van Seats and Sofas in Sliedrecht, Capelle aan den IJssel en Maassluis en op 2 
juni 2017 aan de vestigingen Alkmaar, Mijdrecht en Zoeterwoude. Zij hebben daarbij 
voornamelijk gelet op de wijze waarop Seats and Sofas de verkoopprijs van de aangeboden 
meubels heeft aangegeven. Ook van deze bezoeken hebben de toezichthouders verslagen van 
ambtshandelingen opgemaakt.15  

12. Op 10 juli 2017 hebben de toezichthoudende ambtenaren een weergave van de relevante feiten 
(het feitelijk kader) toegestuurd aan Seats and Sofas.16 Seats and Sofas heeft hierop 
gereageerd bij brief van 4 augustus 2017.17 Ook heeft Seats and Sofas op 29 augustus 2017 

 
7 ACM/UIT/121614 
8 ACM/UIT/012616; ACM/UIT/012615; ACM/UIT/012614; ACM/UIT/012617; ACM/UIT/012613; ACM/UIT/012618 
9 ACM/UIT/012605 
10 ACM/IN/009691 
11 ACM/UIT/012608 
12 ACM/IN/009692 
13 ACM/UIT/012609 
14 ACM/IN/009694 
15 ACM/UIT/121490; ACM/UIT/121486; ACM/UIT/121489; ACM/UIT/121566; ACM/UIT/121568; ACM/UIT/121567 
16 ACM/UIT/114601 
17 ACM/IN/051716 
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een mondelinge toelichting gegeven op de weergave van de relevante feiten. Van dit gesprek is 
een woordelijk verslag gemaakt.18 

13. De bevindingen van het onderzoek zijn weergegeven in het onderzoeksrapport. Hierin is 
geconstateerd dat Seats and Sofas in ieder geval van 14 december 2015 tot en met 4 juni 2017 
in strijd heeft gehandeld met artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder sub b en d, BW, wat een 
overtreding oplevert van artikel 8.8 van de Whc. Ook is geconstateerd dat Seats and Sofas 
B.V., in ieder geval van 14 december 2015 tot en met 2 juni 2017 in strijd heeft gehandeld met 
artikel 2b van de Prijzenwet juncto artikel 3 en 4 van het Bpp. Het onderzoeksrapport is bij brief 
van 18 oktober 2017 aan Seats and Sofas gezonden.19 

14. Op 19 oktober 2017 heeft de ACM het rapportdossier digitaal verzonden aan Seats and Sofas.20 
Bij brief van 26 oktober 2017 is Seats and Sofas uitgenodigd haar zienswijze op het 
onderzoeksrapport te geven.21 De schriftelijke zienswijze is ontvangen op 5 januari 2018.22 Op 
16 januari 2018 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Het verslag daarvan is op 6 maart 2017 
aan Seats and Sofas is gezonden.23 

Feiten  
15. In Nederland heeft Seats and Sofas 22 vestigingen, die alle onderdeel uitmaken van Seats and 

Sofas B.V. Seats and Sofas B.V. bepaalt centraal de verkoopprijzen van de zitmeubels  en 
maakt centraal de folders en de prijslijsten die in alle vestigingen liggen. 

16. Seats and Sofas adverteert via huis-aan-huis bladen, folders, dagbladen, de eigen website 
(www.seatsandsofas.nl), social media en billboards. Wekelijks verspreidt Seats and Sofas ‘huis-
aan-huis’ een nieuwe folder. Deze staat ook op de website van Seats and Sofas. Daarnaast 
heeft Seats and Sofas in al haar vestigingen prijslijsten met prijzen van zitmeubels beschikbaar 
voor consumenten.24 Seats and Sofas verkoopt de meubels in de winkel. 

17. Gedurende de onderzoeksfase is een beschrijving van het feitelijk kader, zoals dat er volgens 
de toezichthoudende ambtenaren uit ziet, aan Seats and Sofas gezonden.25 Seats and Sofas 
heeft daarop gereageerd26 onder meer door aan te geven dat voor zover het de vaststelling van 
de feiten betreft niet alles voor haar verifieerbaar is. Feitelijk onjuist zijn randnummer 6 van het 
feitencomplex, over een uitzending van Radar, en randnummer 27 over prijsvoordeel, aldus 
Seats and Sofas. Dit is in het rapport verwerkt. In haar schriftelijke zienswijze op het rapport27 
heeft Seats and Sofas haar eerdere opmerkingen herhaald. Ter hoorzitting op 16 januari 2018 
is toegelicht hoe de opmerkingen van Seats and Sofas in het rapport zijn verwerkt. Hierbij  is 
verduidelijkt van welke 14 meubels de toezichthoudende ambtenaren de prijzen hebben 

 
18 ACM/UIT/094587 
19 ACM/UIT/280204 
20 ACM/INT/370293 
21 ACM/UIT/280198 
22 ACM/IN/372802 
23 ACM/UIT/473720 
24 ACM/IN/009692, p.3 
25 ACM/UIT/114601 
26 ACM/IN/051716 
27 ACM/IN/372802 



Autoriteit Consument & Markt 
Zaaknr. ACM/17/009045  Openbaar 

 
 

5/49 

geanalyseerd28. Vervolgens heeft Seats and Sofas vastgesteld hoe haar opmerkingen over de 
feitelijke toedracht in het rapport zijn verwerkt en heeft zij desgevraagd uitdrukkelijk verklaard29 
dat er tussen partijen geen verschil van mening bestaat over de feitelijke toedracht zoals 
beschreven in het rapport. Seats and Sofas is het niet eens met de duiding of de waardering 
van de feiten. 

 
18. ACM stelt vast dat tussen partijen geen verschil van mening bestaat over de feitelijke toedracht 

zoals beschreven in het rapport.30 De feiten staan daarmee naar het oordeel van de ACM vast. 

Prijzen in prijslijsten en folders 

Prijslijsten 

19. Zowel in de prijslijsten in de winkels31 als in de folders presenteert Seats and Sofas haar 
meubels met een prijsvoordeel. Seats and Sofas heeft zes prijslijsten verstrekt die zij heeft 
gehanteerd in al haar vestigingen. De prijslijsten golden in op elkaar volgende periodes binnen 
de periode van 14 december 2015 tot en met 14 maart 2017.32 

20. De prijslijsten in de winkels zijn voorzien van een voorblad, waarop een overzicht staat van 
stofcategorieën en stofnamen. In alle prijslijsten staan kolommen met het nummer van het 
model, de modelnaam, bekleding, de opstelling van het meubel (“comb.”) en de prijs. Bij elke 
modelnaam staan prijzen in een kolom “normaal” en een kolom “deze week” of “NU”. De prijs 
van het meubel wordt bepaald door de bekleding en de opstelling of combinatie van de bank. 
De prijzen in de kolom “deze week” of “NU” zijn in alle prijslijsten lager dan de prijzen in de 
kolom “normaal”. 

21. De toezichthoudende ambtenaren hebben de prijzen in de prijslijsten bekeken van de 14 
meubels waarmee Seats and Sofas het meest heeft geadverteerd in de folders.33 Hieruit blijkt 
dat in de periode van medio december 2015 tot en met maart 2017, de “normaal”-prijzen van 
deze meubels op geen enkel moment zijn gehanteerd als prijs waarvoor de meubels 
daadwerkelijk zijn aangeboden. 

22. Bij brief van 14 april 2017 hebben de toezichthoudende ambtenaren Seats and Sofas onder 
meer gevraagd wanneer de “van”- of “normaal”-prijzen van 8 bij naam genoemde meubels 
daadwerkelijk hebben gegolden.34 Seats and Sofas heeft die vraag niet beantwoord. 

23. Seats and Sofas heeft in haar reactie van 9 mei 2017 op het informatieverzoek van de ACM 
aangegeven dat het bij de “normaal”-prijzen in de prijslijsten om adviesverkoopprijzen van 
fabrikanten gaat.35 Seats and Sofas stelt dat de fabrikanten doorgaans geen adviesprijzen 
verstrekken en dat zij daarom de “normaal”-prijzen in de prijslijsten berekent aan de hand van 
een door haar zelf opgestelde rekenformule, waarin de inkoopprijs die Seats and Sofas zelf 

 
28 ACM/UIT/473720, p. 5 
29 ACM/UIT/473720 
30 ACM/UIT/473720, p. 5 
31 ACM/UIT/012616; ACM/UIT/012615; ACM/UIT/012614; ACM/UIT/012617; ACM/UIT/012613; ACM/UIT/012618; 
ACM/UIT/121490; ACM/UIT/121486; ACM/UIT/121489; ACM/UIT/121566; ACM/UIT/121568; ACM/UIT/121567 
32 ACM/IN/009692, bijlage 2 
33 ACM/UIT/173980, randnr. 47 
34 ACM/UIT/012609 
35 ACM/IN/009704, p. 2 
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voor een meubel betaalt een belangrijke variabele is. De aldus door Seats and Sofas 
berekende “normaal”-prijzen hanteert zij naar eigen zeggen gedurende ongeveer een jaar. 
Eventuele tussentijdse aanpassingen van de “normaal”-prijzen in de prijslijsten voert Seats and 
Sofas door vanwege onder andere kostenverhogende omstandigheden, verwezenlijkte 
valutarisico’s, veranderende inkoopprijzen en kortingsacties.36  

24. Voorts heeft Seats and Sofas tijdens een gesprek met de ACM op 29 augustus 2017 toegelicht 
dat de “normaal”-prijzen in de prijslijsten, die Seats and Sofas adviesprijzen noemt, de prijzen 
zijn die volgens haar berekening gehanteerd zouden worden door andere retailers in dezelfde 
sector, gezien de inkoopprijs en de marge daarop die in de meubelbranche gebruikelijk is.37 

25. Seats and Sofas heeft niet geantwoord op de vraag van de ACM wanneer de “normaal”-prijzen 
van acht bij naam genoemde meubels38 daadwerkelijk hebben gegolden. Seats and Sofas heeft 
ook geen documenten verstrekt waaruit blijkt dat de “normaal’-prijzen in de prijslijsten ooit 
gegolden hebben als prijzen waarvoor meubels daadwerkelijk werden aangeboden.39 Ook 
tijdens het gesprek op 29 augustus 2017 heeft Seats and Sofas zich hier niet over uitgelaten.40 

Folders 

26. Seats and Sofas heeft de papieren ‘huis aan huis’ folders aan de toezichthoudende ambtenaren 
verstrekt, die zij wekelijks in de periode van 4 januari 2016 tot en met 5 februari 2017 heeft 
verspreid in Nederland.41 De toezichthoudende ambtenaren hebben in een deel van deze 
periode ook de folders op de website van Seats and Sofas vastgelegd.42 De papieren folders 
golden voor alle regio’s waar Seats and Sofas de folders verspreidt. Soms werden er twee 
versies van de folder verspreid, een zogenoemde A- en B-folder. Seats and Sofas heeft 
aangegeven in welke regio welke folder is verspreid.43 De A- en B-folders verschilden soms van 
elkaar. De aanbiedingen in beide folders waren steeds nagenoeg gelijk.  

27. In de folders staan bij de foto’s van de meubels twee prijzen. De hogere prijs staat achter het 
woord “Normaal” en is doorgestreept. De lagere prijs is groter weergegeven en meestal 
voorzien van het woord “NU”. Op de voorpagina van de folder staan de data van de dagen van 
de week waarvoor de aanbiedingen in de folder gelden. Seats and Sofas benadrukt in haar 
folders dat er in de week waarvoor de folder geldt, sprake is van een aanbieding door zinnen als 
“discount tot 60%”, “tot wel 60% korting op alles”, “tot wel 60% extra korting”, “SALE”, 
“eindejaars uitverkoop”, “megasale”, “leegverkoop”, “supersale” en “onze toppers deze week 
éénmalig door de prijsbarrière!”. Veel modellen (meubels in een bepaalde combinatie en met 
bepaalde bekleding) keren wekelijks of regelmatig terug in de folder met (min of meer) dezelfde 
“Normaal”- en “NU”-prijzen.44 

28. De toezichthoudende ambtenaren hebben “Normaal”-prijzen en “NU”-prijzen in de folders 
vergeleken. Daaruit bleek dat de “Normaal”- prijs in een folder in geen enkele folder in de 

 
36 ACM/IN/009704, p. 2 
37 ACM/UIT/094587, p. 8 tot en met 11 
38 ACM/UIT/012609, p. 2 
39 ACM/IN/009704, p. 3 
40 ACM/UIT/094587 
41 ACM/IN/009692 
42 ACM/UIT/121556 
43 ACM/IN/009692 
44 ACM/IN/009692 
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daaraan voorafgaande periode gold als prijs waarvoor het desbetreffende meubel daadwerkelijk 
is aangeboden (als de “NU”-prijs).45  

Afbeeldingen: Voorbeeld van een prijslijst en een folder 

 

 
45 ACM/UIT/173980, randnr. 53 
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Prijslijsten en folders 

29. Uit vergelijking van de folders met de prijslijsten46 blijkt dat de prijzen in de folders (zowel de 
“Normaal”-prijzen als de “NU”-prijzen) niet steeds overeenkomen met de prijzen in de prijslijsten 
(zowel de “normaal”-prijzen, als de “deze week”-prijzen of “NU”-prijzen). Dit betekent dat dan in 
dezelfde week een meubel in de folder een andere “Normaal”-prijs heeft dan in de prijslijst. Dit 
geldt ook voor de “NU”-prijs. 

30. Uit vergelijking van de folders met de prijslijsten blijkt dat de “Normaal”-prijzen in de folders en 
de “normaal”-prijzen in de prijslijsten nooit zijn gehanteerd als prijs waarvoor de meubels 
daadwerkelijk zijn aangeboden.47 Zo zijn de “Normaal”-prijzen in de folders nooit in de 
prijslijsten gehanteerd als “deze week”-prijzen of “NU”-prijzen. De “normaal”-prijzen in de 
prijslijst zijn nooit in de folders gehanteerd als “NU”-prijs. 

Verschillen prijslijsten en folders 

31. Seats and Sofas heeft bevestigd dat er in de onderzoeksperiode van de ACM verschillen zijn 
geweest tussen de prijslijsten en de folderprijzen. De discrepanties zijn volgens Seats and 
Sofas ontstaan door een technisch mankement in haar systemen. Volgens Seats and Sofas zijn 

 
46 ACM/UIT/173980, randnr. 54 
47 ACM/UIT/173980, randnr. 56 
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de constateringen van de toezichthoudende ambtenaren dan ook niet representatief voor de 
wijze waarop Seats and Sofas haar prijsbeleid vormgeeft.48  

Afbeeldingen bij de aanbiedingen van combinaties en bekleding in folders 

32. In de folders staan wekelijks diverse meubels afgebeeld met een prijs. De afbeeldingen zijn 
voorzien van een toelichtende tekst. In de toelichting staat informatie over de combinatie van 
het meubel en over de bekleding. De bekleding wordt aangeduid met de stofcategorie of de 
stofnaam. Bij een aantal aanbiedingen in de folders staat in de toelichtende tekst bij de 
afbeelding een verwijzing naar “categorie 1”, of “categorie 2” of naar een van de stofnamen die 
volgens het voorblad van de prijslijsten tot categorie 1 of categorie 2 behoren. In de folders legt 
Seats and Sofas niet uit wat de stofcategorieën betekenen noch welke stofnamen tot welke 
stofcategorie behoren. 

33. Tijdens de bezoeken van de toezichthoudende ambtenaren aan de vestigingen in Zoeterwoude 
en Sliedrecht bleek dat de aanbiedingsprijs voor het Phoenix-hoekbankstel respectievelijk de 
bank Kaya in de folder niet golden voor de bank zoals deze in de folder was afgebeeld.49 In 
Zoeterwoude vroegen toezichthouders naar een Phoenix-hoekbankstel voor 699 euro, waarbij 
in de omschrijving in de folder stond “in diverse kleuren Maxime”. Een verkoper gaf aan dat 
“Maxime” tot stofcategorie 1 behoort. De bank op de afbeelding in de folder was volgens de 
verkoper uitgevoerd met een stof uit stofcategorie 4 en kostte die week 999 euro.50 In Sliedrecht 
vroegen toezichthouders naar een bank die in de folder werd aangeboden voor 249 euro met 
de beschrijving “in diverse kleuren stof”. In de bekleding zoals afgebeeld in de folder bleek deze 
bank volgens een verkoper 399 euro te kosten.51  

Echt leder 

34. In de vestiging in Mijdrecht hebben de toezichthoudende ambtenaren geïnformeerd naar een 
meubel met modelnaam “Napoli”, die in de folder werd beschreven met “3 + 2 Napoli Tijdloos 
model met een sublieme afwerking. In diverse kleuren Buffel Jada. Normaal 1995,- nu 999,-”. In 
de folder stond bij deze aanbieding het “echt leder”-logo gecombineerd met de tekst: “heel veel 
modellen in - echt leder – mogelijk”.52 Volgens een verkoper in de vestiging Mijdrecht is Buffel 
Jada geen echt leer en is de set te koop voor 999 euro. Het meubel kost volgens een verkoper 
in echt leer ongeveer 3000 euro, maar in de winkel stond een exemplaar in echt leer dat 
volgens een verkoper voor zo’n 1500 tot 1600 euro weg mocht.53 

35. Seats and Sofas gebruikt het “echt leder”-logo met daarin verwerkt de tekst “heel veel modellen 
in echt leer mogelijk” in haar folders sinds de week van 8 augustus tot 14 augustus 2016.54 
Tussen week 32 van 2016 en week van 22 van 2017 stond dit logo in 34 folders bij een meubel 
of bij meubels die zijn afgebeeld. In 30 folders was dit in combinatie met de aanduiding “Buffel 
Jada” in de omschrijving bij de afbeelding. In sommige folders stond dit logo alleen bij banken 

 
48 ACM/IN/051716, p.3 en 4 
49 ACM/UIT/012613; ACM/UIT/012618 
50 ACM/UIT/012613 
51 ACM/UIT/012618 
52 ACM/UIT/012615 
53 ACM/UIT/012615 
54 ACM/IN/009692, bijlagen 
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die op de afbeeldingen een leren bekleding leken te hebben.55 In de andere folders kwam dit 
logo ook voor bij banken die op de afbeelding erbij in een stofsoort uitgevoerd waren.  

Ribstof 

36. De toezichthoudende ambtenaren hebben tijdens de bezoeken aan de vestigingen in Alkmaar 
op 19 januari 2017 en in Capelle aan den IJssel op 20 januari 2017 gevraagd naar een bank die 
in de folder van die week werd aangeboden. Het betrof de aanbieding “2-Hoek-3 California 
Royaal model met grote kussens. In diverse kleuren Microvezelstof Sussy verkrijgbaar. -48% 
Normaal 1745,- nu 899,-”. 56 

37. Volgens de verkoper in de vestiging Alkmaar en twee verkopers in de vestiging Capelle aan den 
IJssel gold de aanbiedingsprijs van 899 euro in de folder niet voor deze bank met een 
ribstofbekleding. Volgens deze verkopers gold de aanbiedingsprijs in de folder voor een bank 
met bekleding “Microvezelstof Sussy”, die een ander soort bekleding is dan ribstof; 
“Microvezelstof Sussy” valt in stofcategorie 2 en ribstof in stofcategorie 3. Omdat de bank die 
week in de folder stond, gold die week voor de ribstofvariant ook een speciale prijs, namelijk 
1199 euro, aldus de verkoper in Alkmaar.57 In Capelle aan den IJssel zei de verkoper dat voor 
de bank in ribstof een “1” geplaatst moet worden voor de prijs in de folder (dus 1899 euro in 
plaats van 899 euro), maar dat hij wel een mooie prijs zou kunnen maken.58 

38. Het meubel met de modelnaam California heeft in 21 van de 56 folders in de periode van 1 
januari 2016 tot 1 februari 201759 die Seats and Sofas aan de ACM heeft verstrekt, gestaan. In 
de meeste folders stond bij de afbeelding of in de omschrijving “ook in ribstof mogelijk”. In 36 
van de 56 folders die Seats and Sofas aan de ACM heeft verstrekt staan ook andere modellen 
waarbij het meubel in een ribstofbekleding is afgebeeld.60 Het gaat om de meubels met de 
modelnamen Brighton, Jersey, Stuart, Enjoy en Casey. In de beschrijvingen bij deze 
aanbiedingen staat “categorie 1” of “Maxime”, “Constanza” of “Microvezelstof Sussy”. Bij deze 
advertenties staat steeds, óf in de omschrijving bij de afbeelding, óf bij het vergrootglas in de 
afbeelding, óf bij allebei, een aanduiding dat ribstof ook mogelijk of verkrijgbaar is. 

39. In de folders van de week van 6 tot 11 februari 2017 tot en met de week van 29 mei tot 5 juni 
2017 stonden afbeeldingen van meubels in ribstof waarbij in de omschrijving bijvoorbeeld staat  
“categorie 1”, “Constanza” of “Microvezelstof Sussy”.61 Op twee gevallen na stond hierbij ook 
steeds een aanduiding dat ribstof ook mogelijk of verkrijgbaar is. 

40. Op de achterpagina van elke folder staat onderaan, midden in een tekstblok over diverse 
onderwerpen, in een kleiner lettertype dan de rest van de pagina, de tekst: “De afbeeldingen 
zijn niet bindend en kunnen afwijken van de specificaties”.   
 
 

 
55 ACM/IN/009692 
56 ACM/UIT/012614; ACM/UIT/012617 
57 ACM/UIT/012614; ACM/UIT/012617 
58 ACM/UIT/012617 
59 ACM/IN/009692 
60 ACM/IN/009692 
61 ACM/UIT/121614 



Autoriteit Consument & Markt 
Zaaknr. ACM/17/009045  Openbaar 

 
 

11/49 

 

Prijzen in de winkels 

41. In haar brief van 14 maart 2017 heeft Seats and Sofas vermeld: “Geïnteresseerde consumenten 
komen naar een vestiging. In de showroom staan diverse modellen uitgestald. In de showroom 
zijn voor consumenten zowel de advertenties, als de actuele prijslijsten beschikbaar. De meeste 
consumenten vragen vervolgens om begeleiding door een verkoper. Die spreekt met de 
consument de verschillende modellen en varianten door (bijvoorbeeld andere stoffen).” 62 

42. Consumenten kunnen bij binnenkomst in de winkel een prijslijst krijgen.63 Seats and Sofas 
instrueert haar verkopers klanten op de prijslijsten te attenderen.64 

43. Verkopers gaven aan dat de meubels in de winkel genummerd zijn en dat die nummers 
corresponderen met nummers in de prijslijst (zie afbeelding 1, pag. 7) en dat de meubels die in 
de winkel staan, in diverse combinaties en stoffen uitgevoerd kunnen worden.65 De prijslijst 
bevat de prijzen voor verschillende combinaties en stoffen, terwijl ook andere combinaties 
mogelijk zijn dan die in de prijslijst staan.66 Verkopers gaven aan dat de prijslijst elke week 
verandert,67 dat de prijzen in de prijslijsten niet vaststaan,68 dat er kortingen gelden op de 
prijzen in de prijslijst69 en dat de “NU”-prijs in de prijslijst geldt voor meubels die niet in de folder 
staan.70 Als meubels in de folder staan, geldt een aanbiedingsprijs. Seats and Sofas heeft 
toegelicht dat de aanbiedingsprijzen in de folders niet in de prijslijsten werden verwerkt. Met de 
invoering van een nieuw computer systeem vanaf november 2017 worden de prijslijsten in de 
winkels wekelijks vervangen en worden de aanbiedingen daarin verwerkt.71 

44. De ACM heeft geconstateerd dat de meubels in de winkels van Seats and Sofas voor wat 
betreft prijzen in drie categorieën zijn in te delen: (1) meubels voorzien van een nummer dat 
correspondeert met een nummer in de prijslijst, (2) meubels waarbij een bord hangt met daarop 
een prijs en (3) meubels zonder nummer of bord met een prijs. 

Categorie 1: Meubels met nummer 

45. De meeste meubels in de winkels zijn niet voorzien van een verkoopprijs maar van een nummer 
dat correspondeert met een nummer in de prijslijst.72 Seats and Sofas bevestigt dat dit de meest 
omvattende en gangbare categorie is.73 In de prijslijsten worden per nummer en modelnaam de 
verschillende combinaties weergegeven en per combinatie de verschillende soorten bekleding. 
Hierbij worden veel afkortingen gebruikt. Bij iedere modelnaam, combinatie en soort bekleding 

 
62 ACM/IN/009692, p.3 
63 ACM/UIT/012616; ACM/UIT/012615; ACM/UIT/012614; ACM/UIT/012617; ACM/UIT/012613; ACM/UIT/012618; 
ACM/UIT/121490; ACM/UIT/121486; ACM/UIT/121489; ACM/UIT/121566; ACM/UIT/121568; ACM/UIT/121567 
64 ACM/IN/051716, p. 5 
65 ACM/UIT/012616; ACM/UIT/012615; ACM/UIT/012614; ACM/UIT/012617; ACM/UIT/012613; ACM/UIT/012618; 
ACM/UIT/121490; ACM/UIT/121486; ACM/UIT/121489; ACM/UIT/121566; ACM/UIT/121568; ACM/UIT/121567 
66 ACM/UIT/0121568 
67 ACM/UIT/012615 
68 ACM/UIT/012618 
69 ACM/UIT/012614 
70 ACM/UIT/012613 
71 ACM/UIT/094587, p. 6 
72 ACM/UIT/121490; ACM/UIT/121486; ACM/UIT/121489; ACM/UIT/121566; ACM/UIT/121568; ACM/UIT/121567 
73 ACM/IN/051716, p.5 
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worden de “normaal”-prijs en de “NU”- of “deze week”-prijs vermeld. De toezichthoudende 
ambtenaren hebben noch in de prijslijst, noch in de winkels een toelichting op de betekenis van 
de aanduiding van de verschillende combinaties gevonden.74 Een verkoper gaf op verzoek aan 
wat een ‘eiland’ is en wat een ‘terminal’ is.75 Volgens Seats and Sofas zijn de gebruikte 
afkortingen gangbaar in de meubelbranche, hanteert zij afkortingen om de prijslijsten 
hanteerbaar te houden qua omvang en zorgt zij ervoor zorgt dat voldoende personeel aanwezig 
is om vragen van klanten te beantwoorden.76 

46. De bekleding wordt in de prijslijst aangeduid met de stofgroep of de specifieke stofnaam. Op de 
voorzijde van de prijslijst staat een opsomming welke stofnamen behoren tot “Categorie 1” tot 
en met “Categorie 4”.77 Op de voorzijde van de prijslijst wordt ook aangegeven hoe de prijzen 
kunnen worden berekenend voor losse elementen. De prijs voor een los element is een 
percentage van de setprijs. 

47. Aan ieder meubel of set van meubels waar een nummer bij staat, hangt een label met 
informatie over de stof en de combinatie van het meubel. Op de labels staat geen prijs vermeld. 
De labels dienen volgens Seats and Sofas interne doeleinden en zijn niet bedoeld voor de 
klant.78 

48. De prijs kan in de prijslijst worden opgezocht bij het nummer van het meubel, de bewuste 
combinatie en de vermelde stofsoort.79 Op het voorblad van de prijslijst staat een correctiefactor 
(in percentage) voor de prijs van een los element van een meubel. 

49. De toezichthoudende ambtenaren hebben geconstateerd dat in sommige gevallen labels aan 
de meubels hingen, waarop geen aanduiding voorkwam van een stof(naam) of stofcategorie die 
ook terug te vinden was in de prijslijst.80 Hoewel dit volgens Seats and Sofas uitzonderlijk  
was,81 bleek ook in andere vestigingen dat de stofnaam op het label niet altijd in de prijslijst 
terug te vinden was.82 Verder bleek de informatie op het label over de combinatie van een 
meubel niet altijd volledig of niet juist en/of ontbrak in de prijslijst.83 De combinatie van de bank 
in de winkel kon niet altijd worden teruggevonden in de prijslijst.84 

Categorie 2: Meubels met prijs 

50. De geprijsde meubels zijn ter plekke op de vestiging op voorraad en kunnen bij aankoop direct  
worden meegenomen. In een aantal gevallen staat er een “vanaf”-prijs bij een meubel.85 Seats 

 
74 ACM/UIT/121490; ACM/UIT/121486; ACM/UIT/121489; ACM/UIT/121566; ACM/UIT/121568; ACM/UIT/121567 
75 ACM/UIT/121567 
76 ACM/IN/051716, p. 5 
77 ACM/INT/000005, p. 4 
78 ACM/IN/051716, p. 5 
79 ACM/UIT/121566 
80 ACM/UIT/121490 
81 ACM/IN/051716, p. 6 
82 ACM/UIT/121490; ACM/UIT/121486; ACM/UIT/121489; ACM/UIT/121566; ACM/UIT/121567 
83 ACM/UIT/121490; ACM/UIT/121486; ACM/UIT/121489; ACM/UIT/121566; ACM/UIT/121567 
84 ACM/UIT/121486, ACM/UIT/121568; ACM/UIT/121567 
85 ACM/UIT/121490; ACM/UIT/121486; ACM/UIT/121489; ACM/UIT/121566; ACM/UIT/121568; ACM/UIT/121567 
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and Sofas heeft aangegeven dat deze categorie betrekking heeft op een beperkt assortiment, 
de zogenaamde ‘uitloopmodellen’.86 

Categorie 3: Meubels zonder nummer en zonder prijs 

51. In alle winkels staat een aantal niet geprijsde meubels zonder nummer dat correspondeert met 
een nummer op de prijslijst. Het gaat hier om meubels waarbij een bord staat of hangt met de 
tekst “Showmodel, moet weg, prijs vraag uw verkoper”, of “Nieuw” of “Dumpprijs”, of meubels 
waarbij geen enkele aanduiding staat.87 Volgens Seats and Sofas gaat het om 
uitverkoopmodellen, geannuleerde orders of orders die retour zijn gekomen in verband met 
garantie.88  

Beoordeling 
 

52. De ACM stelt in het navolgende vast dat Seats and Sofas in strijd heeft gehandeld met 
respectievelijk de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet juncto het 
Besluit prijsaanduiding producten, omdat zij consumenten een niet bestaand specifiek 
prijsvoordeel voorspiegelt in haar folders en prijslijsten en omdat zij niet transparant is in de 
beprijzing van de meubels in haar winkels.  

53. Het betreft de vaststelling van overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, 
aanhef en onder d, van het BW op grond waarvan het een handelaar niet is toegestaan feitelijk 
onjuiste of misleidende informatie te verstrekken over de prijs of het bestaan van een specifiek 
prijsvoordeel van die producten. Voorts gaat het om de vaststelling van overtreding van artikel 
2b van de Prijzenwet juncto artikel 3, eerste lid, en 4, eerste lid, Bpp, op grond waarvan de 
verkoper op, in of nabij zijn producten de verkooprijs moet vermelden. Deze overtredingen 
worden besproken in randnrs. 62 tot en met 77 en 79 tot en met 90.  

54. Wat betreft de geconstateerde discrepanties tussen de voornaamste kenmerken van het 
meubel op de afbeelding in de folder en het hiermee corresponderende meubel dat in de winkel 
wordt getoond, stelt de ACM geen overtreding vast. Dit wordt toegelicht in randnr. 78. 

Bevoegdheid ACM 
55. De ACM is op grond van artikel 2.2 Whc belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke 

bepalingen bedoeld in onderdeel a van de bijlage bij de Whc. De overtredingen waar dit besluit 
op ziet, zijn overtredingen van de wettelijke bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken en 
bepalingen uit de Prijzenwet juncto het Bpp. Deze bepalingen staan vermeld in onderdeel a van 
de bijlage bij de Whc. 

56. De ACM kan optreden als sprake is van een handelen of nalaten dat schade toebrengt of kan 
toebrengen aan de collectieve belangen van consumenten in de zin van artikel 1.1, aanhef en 
onder f, Whc. In Nederland zijn in de periode van 14 december 2015 tot en met 4 juni 2017 
potentieel de belangen van consumenten geschaad die meubels wilden kopen bij Seats and 
Sofas, doordat Seats and Sofas een niet bestaand specifiek prijsvoordeel suggereerde in haar 
folders en prijslijsten. Bovendien was Seats en Sofas niet transparant in de beprijzing van de 

 
86 ACM/IN/051716, p. 5 
87 ACM/UIT/121490; ACM/UIT/121486; ACM/UIT/121489; ACM/UIT/121566; ACM/UIT/121568; ACM/UIT/121567 
88 ACM/IN/051716, p.5 
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meubels in haar winkels. Deze handelspraktijk heeft het kenmerk dat meerdere consumenten 
op eenzelfde manier zijn of kunnen worden bejegend en geschaad, waardoor sprake is van een 
mogelijke schending van collectieve belangen van consumenten in de zin van artikel 1.1, 
aanhef en onder f, Whc.  

57. Indien sprake is van een inbreuk op de wettelijke bepalingen betreffende oneerlijke 
handelspraktijken of de bepalingen uit de Prijzenwet juncto het Bpp, kan de ACM op grond van 
artikel 2.9 Whc een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen. 

Toepasselijkheid van de BW-bepalingen betreffende oneerlijke handelspraktijken 
 

58. De wettelijke bepalingen betreffende oneerlijke handelspraktijken zijn van toepassing. Seats 
and Sofas is een rechtspersoon in de zin van artikel 2:3 BW, die handelt in de uitoefening van 
een bedrijf, te weten een bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop van meubels aan 
consumenten. Daarmee is Seats and Sofas een handelaar als bedoeld in artikel 6:193a, eerste 
lid, aanhef en onder b, BW. De verkoop van meubels aan consumenten kwalificeert als 
handelspraktijk in de zin van artikel 6:193a, eerste lid, aanhef en onder d, van het BW. 

Misleidende handelspraktijken 
 

59. Op grond van artikel 8.8 Whc is het een handelaar als bedoeld in artikel 193a, eerste lid, onder 
b, van Boek 6 van het BW niet toegestaan oneerlijke handelspraktijken te verrichten als bedoeld 
in Afdeling 3A van Titel 3 van dat boek. Artikel 6:193c, eerste lid, BW maakt deel uit van 
Afdeling 3A van Titel 3 van het BW. 

60. Artikel 6:193b, eerste lid, BW bepaalt dat een handelaar jegens een consument onrechtmatig 
handelt indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is. Uit artikel 6:193b, derde lid, 
aanhef en sub a, BW volgt dat een handelspraktijk in het bijzonder oneerlijk is indien een 
handelaar een misleidende handelspraktijk verricht als bedoeld in artikelen 6:193c tot en met g, 
BW. In artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder b, BW wordt bepaald dat een handelspraktijk 
misleidend is indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde 
consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van die 
informatie, zoals ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het product, zoals 
bijvoorbeeld de voordelen, uitvoering, samenstelling, geschiktheid voor het gebruik, specificatie, 
van het gebruik te verwachten resultaten of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het 
product verrichte tests of controles, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een 
overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. 
 

61. In artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder d, BW wordt bepaald dat een handelspraktijk 
misleidend is indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde 
consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van die 
informatie, zoals ten aanzien van de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het 
bestaan van een specifiek prijsvoordeel, de gemiddelde consument tot een besluit over een 
overeenkomst brengt of kan brengen, dat hij anders niet had genomen. 
  

Misleiding ten aanzien van een specifiek prijsvoordeel in folders en prijslijsten 

62. Op grond van artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder d, BW mag Seats and Sofas 
consumenten niet misleiden ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. Seats 
and Sofas informeert consumenten over haar aanbod onder meer door wekelijks een nieuwe 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&artikel=193a&g=2018-02-15&z=2018-02-15
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&artikel=193a&g=2018-02-15&z=2018-02-15
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&afdeling=3A&g=2018-02-15&z=2018-02-15
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‘huis aan huis’-folder met aanbiedingen voor meubels uit te brengen. Bij alle meubels in de 
folders staat een “Normaal'-prijs en een “NU-prijs. In de winkels van Seats and Sofas zijn 
prijslijsten van de meubels beschikbaar. Alle meubels in de prijslijsten zijn voorzien van een 
“normaal”-prijs en een “deze week”-prijs of ‘NU’-prijs.  

63. Door het gebruik van de termen "Normaal” en "NU" in de folders en de prijslijsten, en door de 
prijzen bij "Normaal” in de folders en prijslijsten door te strepen, suggereert Seats and Sofas dat 
de consument, in de periode waarvoor folder en prijslijst gelden, een meubel kan kopen met 
een specifiek prijsvoordeel. De suggestie dat de meubels op andere momenten duurder zijn, 
wordt versterkt door het gebruik van slogans in de folders dat in de betrokken week een hoge 
korting geldt voor de meubels die in de folders staan. 

64. Seats and Sofas presenteert in haar folders en prijslijsten een specifiek prijsvoordeel ter grootte 
van het verschil tussen de “Van”- en de “Voor”-prijs. Zowel de “Van”- als de “Voor”-prijs zullen 
op enig moment moeten hebben gegolden voor het daadwerkelijk bestaan van dit specifieke 
prijsvoordeel. Seats and Sofas moet de “van”-prijzen kortom daadwerkelijk hebben gebruikt als 
de prijs waartegen de consument de meubels kon of kan kopen. 

65. Uit de verklaringen van Seats and Sofas van 9 mei 201789 en 29 augustus 201790 volgt dat 
Seats and Sofas zelf de “Van”-prijzen in de prijslijsten niet heeft gehanteerd als prijs waarvoor 
de meubels daadwerkelijk werden aangeboden. Het gaat bij de “Van”-prijs immers om de 
adviesprijs van de fabrikant dan wel een adviesverkoopprijs die Seats and Sofas zelf berekent 
op basis van bedrijfseconomische afwegingen. Uit de verklaringen volgt tevens dat de wijze 
waarop Seats and Sofas de “Van”-prijzen in haar prijslijsten vaststelt, structureel van aard is.  

66. Dat de “Van”-prijzen of “normaal”-prijzen ook niet in de folders zijn gehanteerd als prijs 
waarvoor het meubel daadwerkelijk is aangeboden, blijkt uit  een vergelijking van een aantal 
meubels91 die behoren tot de meubels waarmee Seats and Sofas het meest heeft geadverteerd 
in haar folders.92 Het gaat om de meubels  Stuart (2-eiland, stofgroep 1), Pueblo (3+2, stofgroep 
1), Phoenix (3+2, stofgroep 1), Morgan (CHL-2-term, stofgroep 1), Montebello (3+2, stofgroep 
1), Kennedy (2,5+2, stofgroep 2), Edinburgh (3+2, stofgroep 2), California ( 3-Terminal, 
stofgroep 3), Midway (3-Terminal, stofgroep 1), Boston (3-Terminal, stofgroep 2), Hawaii (2-
Terminal, stofgroep 1). De “Nu’- of “deze week “-prijs is in de meeste gevallen lager dan de 
“Van”-prijs of “normaal”-prijs. Soms blijkt de “Nu’- of “deze week “-prijs in prijslijst hoger dan de 
“Van”- of “Normaal”-prijs in de folder.93 

Transactietoets 

67. Om het verspreiden van onjuiste informatie over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel te 
kunnen beschouwen als misleidende informatie ten aanzien van een specifiek prijsvoordeel en 
dit te kunnen kwalificeren als overtreding van artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder d, van 
het BW, moet ook de voorwaarde zijn vervuld dat de gemiddelde consument door de 
misleidende informatie een beslissing over een overeenkomst neemt of kan nemen die hij 
anders niet had genomen. Dit is de zogenoemde transactietoets. 

 
89 ACM/IN/009704, p. 2 
90 ACM/IN/094587, p. 5  
91 Zie bijlage 1 bij dit besluit 
92 ACM/UIT/473720 
93 Zie bijlage 1 bij dit besluit, Prijzenoverzicht: California en Hawaii. 
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68. Aan deze voorwaarde wordt voldaan omdat de prijs van een product voor de gemiddelde 
consument een beslissende factor is bij het nemen van een besluit over een transactie.94 Door 
de advertenties met de “van/voor” prijzen in de folders en de “van/voor” prijzen in de prijslijsten 
van Seats and Sofas, heeft de gemiddelde consument een beslissing over een transactie 
genomen of kunnen nemen die hij anders niet had genomen. 

69. In het geval van de folders gaat het om de beslissing van de gemiddelde consument om al dan 
niet naar de winkel te gaan. Meubels van Seats and Sofas worden niet online verkocht. Dat een 
besluit over een overeenkomst ook het besluit om naar een winkel te gaan omvat, volgt uit de 
uitspraak van het Hof van Justitie EU in zaak Trento Sviluppo. Het Hof overweegt dat “uit de 
bewoordingen van artikel 2, sub k, van richtlijn 2005/29 volgt dat het begrip besluit over een 
transactie ruim is gedefinieerd. Volgens die bepaling is een besluit over een transactie een door 
de consument genomen besluit over de vraag of en zo ja hoe en op welke voorwaarden hij een 
product koopt. Dit begrip omvat dus niet alleen het besluit om een product al dan niet te kopen 
maar tevens het besluit dat daarmee rechtstreeks verband houdt, met name het besluit om de 
winkel binnen te gaan.95 

70. In het geval van de prijslijsten die de consument in de winkel onder ogen krijgt, gaat het om de 
beslissing om al dan niet tot een aankoop over te gaan. De informatie uit de prijslijsten is van 
invloed op die beslissing of kan dit zijn. 

71. Seats and Sofas stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van een oneerlijke 
handelspraktijk omdat niet wordt voldaan aan het criterium dat zij aanduidt met ‘merkbaarheid’ 
in artikel 5, tweede lid, van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.96 Op grond van deze bepaling, 
dient voor kwalificatie als oneerlijke handelspraktijk, de gedraging te voldoen aan de 
voorwaarde dat de handelspraktijk het economisch gedrag van de gemiddelde consument met 
betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren. Dat is volgens Seats and Sofas 
in casu niet het geval. Ten aanzien van de wijze waarop zij prijzen in folders vermeldt, de 
zogenoemde “van/voor-prijzen”, is Seats and Sofas van oordeel dat dit nauwelijks invloed zal 
hebben op het aankoopbesluit met betrekking tot een zitmeubel.  

72. Dit argument treft geen doel. Artikel 5, tweede lid, van deze Richtlijn is geïmplementeerd in 
artikel 6:193b van het BW. Deze bepaling is in deze zaak niet van toepassing. De oneerlijke 
handelspraktijken die Seats and Sofas wordt verweten, betreft overtreding van artikel 6:193c, 
eerste lid, aanhef en onder d, van het BW. Artikel 6:193c, eerste lid, BW, dient ter implementatie 
van artikel 6 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Op grond van deze laatste bepaling is 
de hiervoor genoemde transactietoets van toepassing. Beoordeeld moet dus worden of ten 
gevolge van de desbetreffende oneerlijke handelspraktijk de gemiddelde consument een besluit 
neemt of kan nemen dat hij anders niet had genomen. Aan dit causaliteitsvereiste wordt, zoals 
hiervoor uiteengezet, naar het oordeel van de ACM voldaan. 

73. Dat de gevolgen voor de consumenten in het geval van een niet bestaand specifiek 
prijsvoordeel verwaarloosbaar zijn, zoals Seats and Sofas stelt, is bovendien onjuist. Voor de 
consument is de prijs een beslissende factor bij het nemen van een aankoopbesluit. Dit is 

 
94 Zie uitspraak Rechtbank Rotterdam, 6 juli 2017, in zaak Editie Enigma, r.o. 17, en verwijzing in r.o. 16 naar arrest HvJ 
EU, 26 oktober 2016, in zaak Canal Digital Danmark (ECLI: EU: C: 2016: 800). 
95 Arrest HvJ EU van 19 december 2013 in zaak C-281/12, r.o. 35-37. 
96 Richtlijn 2005/29/EG, Pb. EU 2005, L 149/22. 
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bevestigd in rechtspraak.97 Het gewicht dat de consument hecht aan de prijs van een product, 
blijkt ook uit het in opdracht van Seats and Sofas opgestelde rapport van Motivaction. Volgens 
dat rapport zijn verschillende aspecten belangrijk in de fase dat de consument zich oriënteert op 
een nieuw zitmeubel. Hoewel het element prijs in rangorde op de zesde plek staat, vindt 82% 
van de respondenten op de enquête van Motivaction, de prijs belangrijk, waarvan 31% zelfs 
zeer belangrijk.98 

74. Dat de prijs in belangrijke mate bepalend is bij de aankoopbeslissing van de gemiddelde 
consument, volgt ook uit het feit dat 36% van de respondenten met de verkoper in 
onderhandeling gaat over de prijs. In die gevallen ontvangt 83% daadwerkelijk een korting op 
de prijs.99 Seats and Sofas heeft er belang bij dat de consument naar haar winkels gaat. Dit 
blijkt uit het volgende. Seats and Sofas verkoopt niet via het internet. Om haar meubels te 
kunnen  verkopen is het dus noodzakelijk dat consumenten haar winkels bezoeken. Seats and 
Sofas heeft haar verkoopproces zo ingericht dat consumenten contact moeten hebben met een 
verkoper in de winkel, waarbij over de prijs kan worden onderhandeld.100 Dat bezoek aan de 
winkel belangrijk is voor haar verkoop blijkt ook uit de cijfers uit de concept Winst- en 
Verliesrekening van Seats and Sofas B.V. over 2017, waarin is opgenomen dat Seats and 
Sofas [vertrouwelijk]% van haar netto omzet uitgeeft aan folders.101 Met de folders beoogt 
Seats and Sofas consumenten te bewegen de winkels van Seats and Sofas te bezoeken. Dat 
uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat 15% van de respondenten aangeeft dat reclame de 
belangrijkste reden is om actie te ondernemen om een meubel aan te schaffen, doet daar niet 
aan af.102 

75. Seats and Sofas stelt voorts dat het verschil tussen ‘van’-prijzen in de folders en in de prijslijsten 
is ontstaan door een technisch mankement. Zij stelt dat dit verschil niet representatief is voor de 
wijze waarop Seats and Sofas haar prijsbeleid vormgeeft.103 Vastgesteld is dat de “Normaal’-
prijzen in de folder noch de “normaal’-prijzen in de prijslijst, prijzen zijn waarvoor Seats and 
Sofas de meubels in de betrokken periode daadwerkelijk heeft aangeboden. Of dat werd 
veroorzaakt door een technisch mankement, doet daar niet aan af. Het had in dat geval immers 
op de weg van Seats and Sofas gelegen om de consument tijdig over de onjuiste prijzen te 
informeren en de correcte prijzen te verstrekken. 

76. De ACM stelt vast dat Seats and Sofas in haar prijslijsten in de periode van 14 december 2015 
tot en met 14 maart 2017 en in haar foldermateriaal in de periode van 4 januari 2016 tot en met 
4 juni 2017, informatie aan consumenten heeft verstrekt die de gemiddelde consument misleidt 
of kan misleiden over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel van de producten die zij 
aanbiedt, waardoor de gemiddelde consument een besluit over de overeenkomst neemt of kan 
nemen dat hij anders niet had genomen.  

77. Dit levert een overtreding op van artikel 8.8 van de Whc, in samenhang met artikel 6:193c, 
eerste lid, aanhef en onder d, van het BW. Omdat de beschikbare gegevens in het 
rapportdossier voor het samenstellen van het prijzenoverzicht bedoeld in bijlage 1 van dit 

 
97 Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 6 juli 2017, in zaak Editie Enigma, r.o. 16-17, met verwijzing naar arrest HvJ EU, 26 
oktober 2016 in zaak Canal Digital Danmark (ECLI:EU:C:2016:800). 
98 ACM/IN/340608: Oriëntatie- en aankoopproces zitmeubels. 
99 ACM/IN/340608 
100 ACM/IN/340613 randnrs. 4.13 en 4.17 
101 ACM/IN/340613 
102 ACM/IN/340608 
103 ACM/IN/051716 
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besluit, zijn beperkt tot de periode van 4 januari 2016 tot en met 14 maart 2017, stelt de ACM 
de periode van overtreding vast op de periode van 4 januari 2016 tot en met 14 maart 2017. 

Misleiding ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het product 

78. In het rapport wordt beschreven dat de voornaamste kenmerken van de meubels waarmee 
werd geadverteerd, niet overeenkomen met het daadwerkelijke aanbod van deze meubels in de 
winkel. De ACM stelt vast dat dit type gedragingen als misleidende handelspraktijk kan worden 
gekwalificeerd. Gelet op de geringe omvang van het aantal gevallen waarvan volgens het 
bewijsmateriaal in het dossier sprake zou kunnen zijn van een misleidende handelspraktijk in de 
zin van artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder b, van het BW, stelt de ACM in deze zaak ten 
aanzien van deze gedragingen, geen overtreding vast van artikel 8.8.Whc, in samenhang met 
artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder b, van het BW. 

Overtreding artikel 2b Prijzenwet juncto artikelen 3 en 4 Besluit prijsaanduiding producten 

79. Artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, Bpp verplichten ondernemingen een product slechts 
te koop aan te bieden indien het product is voorzien van een aanduiding van de verkoopprijs en 
de prijs per meeteenheid. In onderhavige zaak gaat het om het ontbreken van de aanduiding 
van de verkoopprijs.  

80. Onder product in de zin van de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, Bpp wordt begrepen 
roerende zaken als bedoeld in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De verkoopprijs is de 
uiteindelijke prijs voor een eenheid van een product of een gegeven hoeveelheid van een 
product, met inbegrip van de omzetbelasting en alle overige belastingen (art.1, aanhef onder a, 
Bpp). De prijs per eenheid is de prijs per meeteenheid die bij de verkoop van een product wordt 
gebruikt met inbegrip van omzetbelastingen en alle overige belastingen (art.1, aanhef onder b, 
Bpp). De verplichting een product te voorzien van een verkoopprijs en/of een prijs per 
meeteenheid ziet op zowel het te koop aanbieden van producten als op monsters (art. 3, eerste 
lid, Bpp).  

81. Artikel 4, eerste lid, Bpp schrijft voor dat de aanduiding van de verkoopprijs plaats vindt op, in of 
nabij het product of monster dan wel op de verpakking of op het voorwerp waar in het zich 
bevindt. 

82. Artikel 3, tweede en derde lid, Bpp vermelden de uitzonderingen op de verplichting tot het 
aanduiden van de verkoopprijs of de prijs per meeteenheid. Deze uitzonderingen zijn 
vastgelegd in Bijlagen I en II bij het Bpp. In deze zaak is geen van de in deze bijlagen 
genoemde uitzonderingen van toepassing. 

83. Op grond van de hiervoor omschreven feiten blijkt dat Seats and Sofas in de periode 14 januari 
2017 t/m 2 juni 2017 niet heeft voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, en 
artikel 4, eerste lid, Bpp. 

84. Allereerst kan worden vastgesteld dat de meubels die Seats and Sofas in haar vestigingen heeft 
uitgestald en te koop aanbiedt, roerende zaken zijn als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. 
Tevens kan worden vastgesteld dat door het te koop aanbieden van deze meubels Seats and 
Sofas een verkoper is als bedoeld in art 1, aanhef onder c, Bpp. De ACM stelt vervolgens vast 
dat er geen sprake is van het aanbieden van monsters.  
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85. In de periode 14 januari 2017 t/m 2 juni 2017 heeft Seats and Sofas in haar vestigingen 
meubels te koop aan geboden. Uit de feiten als hiervoor omschreven blijkt dat de meeste van 
de uitgestalde en te koop aangeboden meubels niet waren voorzien van een verkoopprijs. Deze 
meubels zijn wel voorzien van een nummer dat correspondeert met een nummer op de prijslijst 
(zie afbeelding 1, pag. 7). Bij een aantal van de uitgestalde en te koop aangeboden meubels 
staat een vanaf-prijs vermeld. Tot slot geeft Seats and Sofas bij een klein gedeelte van de 
uitgestalde en te koop aangeboden meubels geheel geen aanduiding van een verkoopprijs. Uit 
de verslagen van de mystery shop bezoeken blijkt dat hiervan sprake was bij iedere vestiging 
die werd bezocht. 

86. Bij alle hierboven bedoelde meubels wordt niet voldaan aan de verplichting tot het vermelden 
van de verkoopprijs op, in of nabij het product. Niet alleen bij de meubels die in het geheel niet 
voorzien zijn van een verkoopprijs, maar ook bij de meubels waarbij door Seats and Sofas een 
vanaf-prijs of een nummer uit de prijslijst is vermeld. De verkoopprijs dient volgens artikel 1, 
aanhef onder a, Bpp de uiteindelijke verkoopprijs te zijn. Een prijs die wordt aangegeven als 
een vanaf-prijs is per definitie niet de prijs die uiteindelijk bij de consument in rekening wordt 
gebracht. Een vanaf-prijs is niet de verkoopprijs, maar geeft slechts een indicatie over de 
verkoopprijs. De consument is zonder nadere informatie van en toelichting door de verkoper 
niet in staat de verkoopprijs vast te stellen.  

87. De ACM concludeert dat Seats and Sofas niet heeft voldaan aan de verplichting de uitgestalde 
en door haar te koop aangeboden meubels op de voorgeschreven wijze te voorzien van een 
verkoopprijs. 

88. De eerste vaststelling van het ontbreken van een verkoopprijs in of nabij de meubels dateert 
van 14 januari 2017. Op 14 januari 2017 heeft het eerste mystery shop bezoek plaatsgevonden. 
De laatste vaststelling van het ontbreken van een verkoopprijs dateert van 2 juni 2017. Op deze 
dag hebben de laatste mystery shop bezoeken plaatsgevonden. De ACM stelt vast dat de 
overtreding heeft geduurd van 14 januari 2017 tot en met 2 juni 2017.  

89. De ACM heeft geen reden aan te nemen dat in de periode van 14 januari 2017 tot en met 2 juni 
2017 de meubels op de dagen tussen de mystery shop bezoeken wel waren voorzien van de 
verplichte verkoopprijsaanduiding.  

90. Uit het verslag van het gesprek van de ACM met Seats and Sofas op 29 augustus 2017 blijkt 
bovendien dat het gebruik maken van prijslijsten in plaats van het vermelden van verkoopprijzen 
op of nabij de meubels onderdeel uitmaakt van de wijze van informeren van consumenten. In 
haar schriftelijke zienswijze stelt Seats and Sofas dat haar verkoopproces zo is ingericht dat 
consumenten die een meubel willen kopen, daarover in de winkel contact moeten hebben met 
de verkoper. Tijdens het contact met de verkoper verschaft hij informatie over de prijzen. Dit 
contact verschaft de koper de mogelijkheid om over de verkoopprijs te onderhandelen. Het wel 
vermelden van de voorgeschreven verkoopprijs zou, naar het oordeel van de ACM, een 
wijziging inhouden van het verkoopproces van Seats and Sofas.  

Overige gronden van Seats and Sofas 
  

91. Seats and Sofas heeft in haar zienswijzen twee processuele gronden aangevoerd. Seats and 
Sofas stelt zich ten eerste op het standpunt dat de toezichthouders van de ACM tijdens de 
mystery shop bezoeken de cautie hadden moeten stellen. Nu is nagelaten de cautie te stellen, 
kan volgens Seats and Sofas de tijdens de mystery shop bezoeken verkregen informatie niet 
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als bewijs dienen bij het vaststellen van een overtreding door Seats and Sofas. Zij verwijst in dat 
verband naar het in het rapport vermelde bewijs.  

92. Ten tweede stelt Seats and Sofas dat de fase van hoor en wederhoor al in de onderzoeksfase 
zou moeten plaatsvinden. Seats and Sofas is van mening dat zij de waarnemingen in de 
winkels niet kan verifiëren en dat deze waarnemingen niet representatief zijn. Ook stelt Seats 
and Sofas dat de ACM haar niet persoonlijk in het onderzoek heeft betrokken, met uitzondering 
van enkele informatieverzoeken en de mystery shop bezoeken. Volgens Seats and Sofas is dit 
onzorgvuldig.104 

93. De ACM stelt voorop dat het voor de ACM in het kader van de uitoefening van het 
bestuursrechtelijk toezicht op de naleving van de Whc is toegestaan het instrument van mystery 
shopping te hanteren, waarbij men zich zonder zich te legitimeren gebruik kan maken van haar 
(betredings-)bevoegdheden. Zij dient daarbij wel het zorgvuldigheidsvereiste en het 
evenredigheidsbeginsel in acht te nemen.105  

94. De toezichthouders van de ACM hebben de vestigingen van Seats and Sofas anoniem bezocht 
zonder zich daarbij te legitimeren. De toezichthouders/mystery shoppers hebben zich als 
willekeurige consumenten gedragen en zij hebben kort hierna ambtshalve verslagen opgemaakt 
van de mystery shop bezoeken. Uit deze verslagen is op te maken op welke wijze de 
gesprekken hebben plaatsgevonden, welke uitlatingen door de verkoopmedewerkers zijn 
gedaan en de wijze waarop het bewijs is vastgelegd. De ACM stelt vast dat, gelet op de 
verslagen van de mystery shop bezoeken, er geen sprake is van uitlokking van een overtreding. 
Hiermee is voldaan aan het zorgvuldigheidsvereiste. 

95. Ook is voldaan aan het evenredigheidsbeginsel. Het is in beginsel toelaatbaar dat vanwege de 
doeltreffendheid van het onderzoek naar de naleving van de Whc, de toezichthouders van de 
ACM anoniem aan mystery shop bezoeken deelnemen. Daarbij merkt de ACM op dat het 
inzetten van mystery shop bezoeken haar toegevoegde waarde verliest als bij aanvang de 
toezichthouders zich legitimeren en daarbij de cautie geven. Uit de verslagen van de bezoeken 
blijkt dat zij tijdens de mystery shop bezoeken voornamelijk hebben geobserveerd en hebben 
waargenomen en zich in die zin niet anders hebben gedragen dan de overige (‘gewone’) 
bezoekers van de vestigingen. Uit de verslagen blijkt bovendien niet dat de toezichthoudende 
ambtenaren de verkopers hebben aangezet zich op een andere wijze te gedragen of andere 
informatie te geven dan zij anders zouden hebben gedaan. 

96. Ook waren er ten tijde van de mystery shop bezoeken jegens Seats and Sofas nog geen 
handelingen verricht waaraan Seats and Sofas in redelijkheid de gevolgtrekking heeft kunnen 
verbinden dat aan haar een bestuurlijke boete zou worden opgelegd of die haar positie 
wezenlijk zouden beïnvloeden.       

97. Tijdens de mystery shop bezoeken zijn er wel vragen gesteld aan de verkopers van Seats and 
Sofas. Deze vragen hadden als doel informatie te vergaren over hoe, in dit geval, de folders en 
prijslijsten begrepen moeten worden en hoe de verkoopprijzen tot stand komen. Daarbij hebben 
de toezichthouders zich als gewone consumenten gedragen en is de verkregen informatie niet 
anders dan de informatie die een gewone consument zou krijgen. Volgens de verslagen van de 

 
104 ACM/UIT/473720; ACM/IN/371715, randnr. 2.2 
105 Uitspraak Rechtbank Rotterdam van 23 mei 2013 (ECLI:NL:RBROT:2013:CA0879 en uitspraak CBb van 8juli 2015 
(ECLI:NL:CBB:2015:191) (beide in zaak Goltex). 
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mystery shopping hebben de toezichthouders geen vragen gesteld aan verkopers van Seats 
and Sofas die verder gingen dan hiervoor aangegeven.  

98. Er rustte evenmin een verplichting op de ACM de cautie te stellen, aangezien de gestelde 
vragen aan de verkopers niet gelijk zijn te stellen aan een verhoor met het oog op een aan Seats 
and Sofas op te leggen bestraffende sanctie. Daarnaast zijn de verkopers in beginsel geen 
vertegenwoordiger van Seats and Sofas.106 

99. Voor uitsluiting van bewijs van deze informatie is dan ook geen reden. De tijdens de mystery 
shop bezoeken verkregen informatie kan als bewijs worden gebruikt. 

100. Wat betreft de tweede procedurele grond merkt de ACM het volgende op. De argumenten dat 
Seats and Sofas niet persoonlijk in het onderzoek is betrokken (met uitzondering van enkele 
informatieverzoeken), dat de mystery shops onzorgvuldig zouden zijn en dat daarnaast de fase 
van hoor en wederhoor al in de onderzoeksfase had moeten plaatsvinden, treffen evenmin 
doel.107 

101. Het is weliswaar gebruikelijk dat een onderneming waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat 
deze een norm heeft overtreden tijdens de onderzoeksfase wordt gehoord. Het is echter geen 
verplichting de verdachte onderneming te horen. Daarbij heeft een verhoor tot doel informatie te 
vergaren en geldt een verhoor niet in eerste instantie als de gelegenheid voor de verdachte 
onderneming een oordeel te geven over het relevante feitencomplex. Deze gelegenheid is door 
de ACM aan het einde van de onderzoeksfase gegeven. 

102. De ACM stelt vast dat Seats and Sofas alvorens het rapport is uitgebracht in de gelegenheid is 
gesteld te reageren op het feitencomplex. Dat Seats and Sofas tijdens de onderzoeksfase niet 
is gehoord, vormt geen inbreuk op de rechten van de verdediging. 

103. Na het uitbrengen van het rapport heeft Seats and Sofas toegang verkregen tot het dossier. 
Vervolgens is zij in de gelegenheid gesteld zowel mondeling als schriftelijk haar zienswijze naar 
voren te brengen. Van beide mogelijkheden heeft Seats and Sofas gebruik gemaakt.  

104. Dat Seats and Sofas volgens haar niet in staat zou zijn om een en ander te verifiëren, treft 
evenmin doel. In de verslagen van de mystery shop bezoeken is de van de verkopers verkregen 
informatie neergelegd. De ACM vermag niet in te zien dat deze informatie, niet dezelfde 
informatie is die aan andere consumenten wordt gegeven. Voor zover al kan worden 
aangenomen dat deze informatie niet juist en/of niet volledig zou zijn, kan Seats and Sofas dit 
naar voren brengen in haar zienswijzen. Seats and Sofas is ook in staat de aan de verslagen 
toegevoegde foto’s te verifiëren en kan de conclusies die in het rapport daaraan zijn verbonden 
zo nodig weerspreken. De ACM constateert dat zij dat niet heeft gedaan. 

 Overtreder 
105. In Nederland heeft Seats and Sofas 22 vestigingen, die alle onderdeel uitmaken van de 

rechtspersoon Seats and Sofas B.V., gevestigd te Sliedrecht.108 Seats and Sofas B.V. bepaalt 

 
106 Uitspraak rechtbank Amsterdam van 22 november 2012 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BY8666) en Uitspraak RvSt van 24 
december 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4707). 
107 ACM/UIT/473720; ACM/IN/371715, randnr. 2.2 
108 ACM/UIT/183669 
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centraal de prijzen van de meubels109 en maakt centraal de folders en de prijslijsten die in alle 
vestigingen liggen.110  

106. De ACM merkt de rechtspersoon Seats and Sofas aan als overtreder in de zin van artikel 5:1, 
tweede lid, Awb. Volgens deze bepaling wordt onder overtreder verstaan: degene die de 
overtreding pleegt of medepleegt. Volgens het derde lid kunnen overtredingen worden begaan 
door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht (hierna: Sr) is van overeenkomstige toepassing.  

107. Seats and Sofas B.V. heeft consumenten misleid door met een niet bestaand prijsvoordeel te 
adverteren in haar folders en prijslijsten. Daarnaast heeft Seats and Sofas B.V. nagelaten haar 
meubels van de verkoopprijs te voorzien. Seats and Sofas B.V. heeft met deze gedragingen 
overtredingen begaan op grond waarvan de ACM Seats and Sofas B.V. aanmerkt als overtreder 
van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming, onderscheidenlijk artikel 2b 
van de Prijzenwet juncto artikel 3, eerste lid en 4, eerste lid, Bpp. 

Conclusie 
108. Op grond van het voorgaande concludeert de ACM dat onder de randnummers 19 tot en met 31 

omschreven gedragingen een misleidende handelspraktijk vormen en kwalificeert de ACM deze 
gedragingen als een overtreding van artikel 8.8 van de Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, 
aanhef en onder d, van het BW en rekent dit aan Seats and Sofas toe. Zij is overtreder in de zin 
van artikel 5:1 Awb. De ACM concludeert voorts dat deze overtreding heeft geduurd van  4 
januari 2016 tot en met 14 maart 2017. 

109. De ACM concludeert vervolgens dat is nagelaten bij het merendeel van de te koop aangeboden 
meubels deze op, in of nabij te voorzien van een verkoopprijs en kwalificeert dit als een 
overtreding van artikel 2b Prijzenwet juncto artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, Bpp en 
rekent dit  aan Seats and Sofas toe. Zij is overtreder in de zin van artikel 5:1 Awb. De ACM 
concludeert voorts dat deze overtreding heeft geduurd vanaf 24 januari 2017 tot en met 2 juni 
2017. 

Boete 
Beboeting door ACM 

110. De door Seats and Sofas gepleegde overtredingen hebben het kenmerk dat meerdere 
consumenten op eenzelfde manier zijn of kunnen worden geschaad. Hierdoor is sprake van 
twee inbreuken die de inzet van de handhavende bevoegdheden van de ACM rechtvaardigen 
(artikel 1.1, aanhef en onder f, Whc). De ACM kan aan Seats and Sofa dan ook een last onder 
dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 2.9 Whc), waarbij de boete maximaal 
EUR 900.000 bedraagt of, indien dat meer is, 1% van de omzet van de overtreder. 

111. Bij het vaststellen van de hoogte van een boete betrekt ACM de verwijtbaarheid van de 
overtreder, de ernst van de overtreding en de omstandigheden waaronder de overtreding is 
gepleegd (artikel 5:41 en 5:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)). Daarnaast 
neemt ACM het evenredigheidsbeginsel in acht (artikel 3:4 Awb).  

 
109 ACM/UIT/094587 
110 ACM/IN/009692 



Autoriteit Consument & Markt 
Zaaknr. ACM/17/009045  Openbaar 

 
 

23/49 

112. Op 1 augustus 2014 is de Boetebeleidsregel ACM 2014 (hierna: de Boetebeleidsregel) in 
werking getreden met nadere regels voor de wijze waarop ACM invulling geeft aan haar 
bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen.111 De algemene doelstelling bij het vaststellen 
van de hoogte van de boete is dat deze boete evenredig is met het oog op de gepleegde 
overtreding. Daarnaast hanteert de ACM het uitgangspunt dat de boete voldoende 
afschrikwekkend is voor zowel de overtreder als voor (potentiële) andere overtreders.  

113. De ACM stelt een basisboete vast binnen de bandbreedte van de boetecategorie waarin de 
overtreden bepaling is ingedeeld (artikel 2.5 Boetebeleidsregel). De wettelijke bepalingen 
inzake consumentenbescherming en de bijbehorende indeling in een boetecategorie  staan 
opgesomd in de bijlage bij de Boetebeleidsregel.  

114. Bij de indeling in een bepaalde boetecategorie is aansluiting gezocht bij het belang dat wordt 
beschermd door de wettelijke bepaling, in relatie tot de wet waarvan deze deel uitmaakt. 
Naarmate aan dit belang een groter gewicht moet worden toegekend, is bij overtreding van de 
wettelijke bepaling die dit belang beschermt, een hogere boete gerechtvaardigd.112 

Oneerlijke handelspraktijk 

115. De handelspraktijk van Seats and Sofas om meubels met een specifiek prijsvoordeel aan te 
bieden, terwijl dit prijsvoordeel niet daadwerkelijk bestaat, is misleidend als bedoeld in artikel 
6:193c, eerste lid, aanhef en onder d, BW. Dit levert een overtreding op van artikel 8.8 van de 
Whc. 

116. Artikel 6:193c, eerste lid, van het BW is ingedeeld in boetecategorie III. Ten tijde van de 
aanvang van de overtreding op 4 januari 2016  gold een bandbreedte in categorie III van EUR 
100.000 tot 300.000. Gedurende de overtreding is de Boetebeleidsregel met ingang van 1 juli 
2016 gewijzigd zodat de bandbreedte in categorie III is vastgesteld op een bedrag tussen EUR 
150.000 en EUR 600.000.113 Uit het overgangsrecht bij de verhoging van de boetemaxima 
ACM114, vloeit voort dat op de gehele duur van de overtreding het recht van toepassing is zoals 
dat gold onmiddellijk voorafgaand aan de verhoging van de boetemaxima. Ook de toelichting op 
de gewijzigde Boetebeleidsregel, verwijst naar het overgangsrecht bij de Wet verhoging 
boetemaxima ACM: dit overgangsrecht is ook van toepassing op de wijzigingen van het 
boetebeleid die uit deze wet voortvloeien. De ACM past derhalve de Boetebeleidsregel toe 
zoals deze gold tot 1 juli 2016 op de gehele periode van de overtreding. 
 

117. ACM stelt de basisboete vast tussen EUR 100.000 en EUR 300.000 ten aanzien van de 
overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder d, van het BW, 
voor wat betreft de misleidende handelspraktijk door meubels met een specifiek prijsvoordeel 
aan te bieden, terwijl dit prijsvoordeel niet daadwerkelijk bestaat. 

 
111 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14112617, met betrekking tot het 
opleggen van bestuurlijke boetes door de Autoriteit Consument en Markt (Boetebeleidsregel ACM 2014), Stcrt. 15 juli 2014, 
19776 
112 Boetebeleidsregel ACM 2014, p. 28 
113 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 28 juni 2016, nr. WJZ/16056097, houdende wijziging van de 
Boetebeleidsregel ACM 2014, Staatscourant 30 juni 2016, nr. 34630 
114 Wet van 23 december 2015 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken 
en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en 
Markt geldende boetemaxima, artikel XIV 
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Ontbreken prijsaanduiding 

118. De praktijk van Seats and Sofas om meubels te koop aan te bieden zonder deze te voorzien 
van een verkoopprijs, levert een overtreding op van artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, 
Bpp. Artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, Bpp zijn ingedeeld in boetecategorie II, dat wil 
zeggen een bedrag tussen EUR 75.000 en EUR 300.000.115  

Verwijtbaarheid van de overtreding 

Oneerlijke handelspraktijk 

119. Voorop staat de eigen verantwoordelijkheid van Seats and Sofas als professionele speler op de 
markt om zich te conformeren aan de voor haar geldende wet- en regelgeving. Gesteld noch 
gebleken is dat Seats and Sofas er alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk was om 
overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder d, van het BW 
te voorkomen. Pas nadat de overtreding had plaatsgevonden, heeft Seats and Sofas 
maatregelen getroffen ter voorkoming van de oneerlijke handelspraktijk.116 

120. Voorts heeft Seats and Sofas verklaard dat de “Van”-prijzen door haar zelf berekende 
adviesprijzen zijn. Seats and Sofas heeft er daarmee voor gekozen om structureel folders en 
prijslijsten te hanteren met informatie die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden 
over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel van de producten die zij aanbiedt. Het 
berekenen van adviesprijzen is bovendien in strijd met de aanbeveling van de Reclame Code 
Commissie om de term ‘adviesprijs' alleen te gebruiken ‘‘indien er voor het geadverteerde 
product inderdaad een officiële lijst met adviesprijzen van de fabrikant bestaat en de consument 
desgewenst inzage in deze lijsten kan krijgen.”117 

121. ACM overweegt dat deze omstandigheden voor rekening en risico van Seats and Sofas komen 
en niet leiden tot een verminderde verwijtbaarheid. Seats and Sofas kiest haar eigen 
businessmodel en ongeacht dit model moet zij de wet naleven. Gezien het voorgaande 
concludeert ACM dat de overtreding Seats and Sofas ten volle te verwijten is. 

Ontbreken prijsaanduiding 

122. Seats and Sofas stelt dat Richtlijn 98/6/EG, waarop artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, 
Bpp zijn gebaseerd, niet werkbaar is. De ACM verstaat deze grond zo dat Seats and Sofas stelt 
dat de overtreding haar niet, althans in mindere mate verwijtbaar is. 

123. Allereerst merkt de ACM op dat met deze grond Seats and Sofas erkent dat zij bekend is met 
artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, Bpp en dat deze bepalingen een verplichting 
inhouden voor ondernemingen om op, in of nabij haar producten die zij te koop aanbiedt de 
verkoopprijs te vermelden en dat zij aan deze verplichting is gehouden. 

124. Voorts is er naar oordeel van de ACM geen sprake van conflicterende belangen die het voor 
Seats and Sofas onmogelijk maken om aan de verplichting van artikel 3, eerste lid, en artikel 4, 
eerste lid, Bpp te voldoen. 

 
115 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 28 juni 2016, nr. WJZ/16056097, houdende wijziging van de 
Boetebeleidsregel ACM 2014, Staatscourant 30 juni 2016, nr. 34630 
116 ACM/IN/051716 
117 https://www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaID=280 
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125. Het argument dat deze verplichting niet werkbaar is, treft geen doel. De ACM vermag niet in te 
zien dat een verplichting zoals de onderhavige, niet werkbaar is voor producten zoals meubels. 
Hiervoor is vastgesteld dat een klein deel van de te koop aangeboden meubels wel voorzien is 
van de verkoopprijs. Blijkbaar is Seats and Sofas in staat om dit deel van de meubels wel te 
voorzien van een verkoopprijs. Daarbij komt dat uit de door Seats and Sofas gebruikte 
prijslijsten niet blijkt dat de door Seats and Sofas gehanteerde prijzen dagelijks of zelfs wekelijks 
wijzigen. 

126. Het gebruik van prijslijsten is geen toegestaan alternatief voor het vermelden van de 
verkoopprijs. De ACM erkent dat er vele mogelijke varianten zijn in de uitvoering van een 
meubel en dat het gebruik van een prijslijst wel enig inzicht geeft in de verkoopprijs en in die zin 
behulpzaam kan zijn voor de consument in het maken van afwegingen. Dit doet echter niet af 
aan de verplichting tot het vermelden van de verkoopprijs op, in of nabij de meubels, zodat een 
prijslijst hoogstens als aanvullende informatie kan worden beschouwd over de andere varianten 
van het meubel dat te koop staat aangeboden.   

127. Daarbij heeft de wetgever met de uitzonderingen als genoemd in artikel 3 Bpp rekening 
gehouden met de last die een verplichting tot het vermelden van verkoopprijzen en prijs per 
meeteenheid tot gevolg zou kunnen hebben. De eventuele gevolgen van de verplichting tot het 
vermelden van een verkoopprijs en/of prijs per meeteenheid is al bij het opstellen van de 
Richtlijn 98/6/EG onderkend, zoals blijkt uit de considerans van de Richtlijn 98/6/EG en de in de 
Richtlijn 98/6/EG opgenomen mogelijkheden tot het maken van uitzonderingen. De ACM stelt 
echter vast dat de uitzonderingen als genoemd in artikel 3 Bpp niet van toepassing zijn op 
Seats and Sofas. Seats and Sofas hebben dat ook niet gesteld. 

128. Gelet op het voorgaande komt ACM tot de conclusie dat er geen sprake is van een verminderde 
mate van verwijtbaarheid. 

Ernst van de overtreding 
 
Oneerlijke handelspraktijk 

129. Seats and Sofas heeft gedurende ruim 14 maanden misleidende informatie aan consumenten 
verstrekt over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. Dat in sommige gevallen in de 
prijslijst een hogere “Nu”-prijs dan “Van”-prijs in de folder werd gehanteerd, doet daar niet aan 
af. Consumenten konden hierdoor besluiten zich naar een vestiging van Seats and Sofas te 
begeven en eventueel een meubel te kopen, wat ze anders mogelijk niet hadden gedaan. 
Bovendien laat zij consumenten in haar winkels in het ongewisse over de prijs van haar 
producten. 

130. De producten die Seats and Sofas verkoopt zijn duurzame consumptiegoederen. Deze 
producten kenmerken zich door een prijs van minimaal enkele honderden euro’s oplopend tot 
duizenden euro’s. Consumenten kopen deze producten over het algemeen niet geregeld. De 
ACM kwalificeert deze overtreding naar zijn aard als zeer ernstig. 

Ontbreken prijsaanduiding 

131. Bij de bepaling van de ernst van de overtreding is allereerst relevant dat het opnemen van de 
verplichting tot het vermelden van de verkoopprijs in artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, 
Bpp de implementatie vormt van Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van 
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aan de consument aangeboden producten (hierna: de Richtlijn 98/6/EG). De Richtlijn 98/6/EG 
en daarmee artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, Bpp heeft o.a. tot doel het garanderen 
van een hoog beschermingsniveau voor de consument. De verplichting tot aanduiding van de 
verkoopprijs levert ook een aanzienlijke bijdrage tot een betere voorlichting van de 
consumenten, aangezien dit de consument op de eenvoudigste wijze optimale mogelijkheden 
biedt om de prijs van de producten te beoordelen en te vergelijken, zodat hij op basis van 
eenvoudige vergelijkingen weloverwogen keuzes kan maken. 

132. Vervolgens is relevant dat het niet vermelden van de verkoopprijs op, in of nabij haar meubels 
onderdeel uitmaakt van de wijze waarop Seats and Sofas haar verkoopproces in de winkel 
heeft ingericht.   

133. De handelwijze van Seats and Sofas door het niet vermelden van de verkoopprijzen op de 
voorgeschreven wijze doet afbreuk aan een betere voorlichting van de consumenten en 
benadeelt op deze wijze de belangen van de consument. De ACM kwalificeert deze overtreding 
naar zijn aard als zeer ernstig.  

Vaststelling van de basisboete 
 

134. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat consumenten zich laten beïnvloeden door 
de ‘van’-prijzen en kortingen waarmee bedrijven adverteren.118 De prijs is voor de consument 
dan ook een belangrijk criterium om aankoopbeslissingen op te baseren. Een hoge ‘van’-prijs 
geeft consumenten het gevoel dat ze veel besparen, ongeacht het aanbod, of de ‘voor’-prijs.119 

Bovendien leidt een hoge ‘van’-prijs er toe dat consumenten bereid zijn meer te betalen dan zij 
vooraf hadden bepaald120 en leidt het er toe dat consumenten minder op zoek gaan naar 
alternatieven.121 Bovendien koppelen consumenten de ‘van’-prijs aan de kwaliteit van het 
product; hoe hoger de ‘van’-prijs, hoe beter het product is volgens de consument.122 Het effect 
van het gebruik van ‘van’-prijzen op het koopgedrag van consumenten treedt vooral op bij 
(dure) producten, die consumenten niet regelmatig kopen.123 Dat is bij meubels het geval. 

135. Seats and Sofas heeft de belangen en het vertrouwen van consumenten geschaad door hen te 
misleiden ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. Seats and Sofas heeft 
de belangen en het vertrouwen van consumenten, tevens geschaad door de ontbrekende 

 
118 Zie onder andere: Krishna, A., Briesch, R., Lehmann, D. R., & Yuan, H. (2002). A meta-analysis of the impact of price 
presentation on perceived savings. Journal of Retailing, 78(2), 101-118. En: Biswas, A., Wilson, E. J., & Licata, J. W. 
(1993). Reference pricing studies in marketing: A synthesis of research results. Journal of Business Research, 27(3), 239-
256. doi:10.1016/0148-2963(93)90029-o 
119 Blair, E. A., & Landon, E. L. (1981). The Effects of Reference Prices in Retail Advertisements. Journal of Marketing, 

45(2), 61. doi:10.2307/1251665 
120 Chandrashekaran, R., & Grewal, D. (2006). Anchoring effects of advertised reference price and sale price: The 
moderating role of saving presentation format. Journal of Business Research, 59(10-11), 1063-1071. 
doi:10.1016/j.jbusres.2006.06.006 
121 Ahmetoglu, G., Furnham, A., & Fagan, P. (2014). Pricing practices: A critical review of their effects on consumer 
perceptions and behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(5), 696-707 
122 Urbany, J.E., Bearden, W.O., Weilbaker, D.C. (1988).The effect of plausible and exaggerated reference prices on 
consumer perceptions and price search. J. ConsumerRes. 15 (1), 95–110 
123 Nottingham University Business School, 2005. Research Into Misleading Price Comparisons. A report prepared for the 
Office of Fair Trading, June. 
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beprijzing van haar producten in de winkels. Al deze omstandigheden in aanmerking genomen, 
acht ACM basisboetes geïndiceerd in het middelste deel van de bandbreedte.  

136. Gelet op wat hiervoor is uiteengezet en overwogen, concludeert ACM dat een basisboete van 
EUR 200.000 gepast is voor overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, 
aanhef en onder d, van het BW. Gelet op wat hiervoor is uiteengezet en overwogen, 
concludeert ACM dat een basisboete van EUR 150.000 gepast is voor overtreding van artikel 
2b van de Prijzenwet, juncto artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, Bpp. 

Boeteverhogende of  -verlagende omstandigheden 
 

137. Gesteld noch gebleken is dat sprake is van feiten of omstandigheden die de ACM nopen tot 
matiging van de op te leggen boetes aan Seats and Sofas. Van boeteverhogende 
omstandigheden is de ACM evenmin gebleken. 

Evenredigheidstoets 

138. De ACM is bij het opleggen van een boete gebonden aan het evenredigheidsbeginsel. In dit 
kader overweegt de ACM dat van de boete een preventieve werking moet uitgaan die niet 
alleen de overtreder zelf, maar ook andere – al dan niet potentiële – overtreders moet 
weerhouden van het begaan van overtredingen. 

139. Nu Seats and Sofas voorts geen omstandigheden heeft aangevoerd die zouden kunnen nopen 
tot matiging van de op te leggen boete ziet de ACM geen aanleiding om de boete te matigen.  

Vaststelling boete 
 

140. Om te kunnen beoordelen of Seats and Sofas de boetes kan dragen, heeft de ACM inzage 
gevraagd in de jaarrekeningen van Seats and Sofas.124 Seats and Sofas heeft daarop het 
jaarverslag over 2015 en het concept-jaarverslag over 2016 toegezonden.125 Hieruit blijkt dat 
Seats and Sofas B.V. in 2015 een [vertrouwelijk]. Seats and Sofas B.V. behaalde in 2016 
[vertrouwelijk].126 Uit de ter hoorzitting op verzoek van de ACM127 toegezonden, concept-
verlies-, en winstrekening 2017, blijkt dat [vertrouwelijk].128 

141. Naar het oordeel van de ACM blijkt uit de jaarverslagen dat de solvabiliteit en liquiditeit van 
Seats and Sofas voldoende zijn om boetes van in totaal EUR 350.000 te kunnen dragen. In 
deze cijfers uit de jaarverslagen ziet de ACM, afgezet tegen de verwijtbaarheid, de ernst en de 
duur van de overtredingen, evenmin aanleiding tot bijstelling van de basisboetes. De ACM stelt 
de boetes vast op EUR 200.000 voor overtreding van artikel 8.8. van de Whc en EUR 150.000 
voor overtreding van artikel 2b van de Prijzenwet, juncto artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste 
lid, Bpp. Naar het oordeel van ACM is de hoogte van deze boetes, alle omstandigheden samen 
bezien, evenredig.  
 

 
124 ACM/UIT/114601 
125 ACM/IN/051716 
126 ACM/IN/051716 
127 ACM/UIT/368299 
128 ACM/IN/372800 
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Besluit 
 

De Autoriteit Consument en Markt  

- legt een boete van EUR 200.000 op aan Seats and Sofas B.V., gevestigd te Sliedrecht, wegens 
overtreding van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming juncto artikel 
6:193c, eerste lid, aanhef en onder d, van het Burgerlijk Wetboek;  

- legt een boete van EUR 150.000 op aan Seats and Sofas B.V., gevestigd te Sliedrecht, wegens 
overtreding van artikel 2b van de Prijzenwet, juncto artikel 3, eerste lid, en 4, eerste lid, van het 
Besluit prijsaanduiding producten; 

- verklaart zich onbevoegd tot het opleggen van een boete aan Seats and Sofas B.V., gevestigd 
te Sliedrecht, wegens overtreding van artikel 8.8 van de Wet handhaving 
consumentenbescherming juncto artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder b, van het 
Burgerlijk Wetboek. 

 

Datum: 4 mei 2018 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
w.g.   
 
 
dr. F.J.H. Don 
waarnemend bestuursvoorzitter 
 
 
 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw 
gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 
2500 BH Den Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit 
besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in 
te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
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Bijlage 1 
 
Prijzenoverzicht 
 

1. Stuart (2-eiland, stofgroep 1) 
2. Pueblo (3+2, stofgroep 1) 
3. Phoenix (3+2, stofgroep 1) 
4. Morgan (CHL-2-term, stofgroep 1) 
5. Montebello (3+2, stofgroep 1) 
6. Kennedy (2,5+2, stofgroep 2) 
7. Edinburgh (3+2, stofgroep 2) 
8. California ( 3-Terminal, stofgroep 3) 
9. Midway (3-Terminal, stofgroep 1) 
10. Boston (3-Terminal, stofgroep 2) 
11. Hawaii (2-Terminal, stofgroep 1) 

 
Opmerkingen: 

1) n.a. = niet aanwezig, dat wil zeggen dat gegevens in folders en prijslijsten ontbreken. 
 

2) De combinatie van de banken is niet altijd weergegeven. De combinatie kan dan worden 
afgeleid uit de afbeelding. 
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Stuart 

Jaar Week
Nr 
Prijslijst Soort folderModelnaam Combinatie Bekleding Stofnaam

VanPrijs 
folder 
"normaal"

VanPrijs 
prijslijst 
"normaal"

VoorPrijs 
folder 
"nu"

VoorPrijs 
prijslijst 
"NU/deze 
week"

Dossiern
ummer/ 
pagina

2016 5 1 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 200 329 21, 231
2016 7 1 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 237
2016 9 1 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 249
2016 11 2 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 260
2016 12 2 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 272
2016 13 2 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 276
2016 14 2 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 282
2016 15 2 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 287
2016 16 2 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 289
2016 17 2 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 200 329 21, 299
2016 17 2 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 295
2016 19 2 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 304
2016 21 2 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 317
2016 22 3 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 329
2016 23 3 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 336
2016 24 3 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 344
2016 25 3 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 355
2016 26 3 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 360
2016 27 3 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 200 329 21, 364
2016 28 3 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 369
2016 30 3 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 380
2016 31 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 396
2016 33 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 414
2016 34 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 417
2016 35 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 425
2016 36 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 429
2016 38 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 437
2016 39 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 445
2016 40 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 447
2016 41 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 200 329 21, 459
2016 42 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 461
2016 43 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 466
2016 44 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 473
2016 47 4 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 44, 23
2016 48 4 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 44, 32
2016 48 4 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 495 199 329 21, 497
2016 49 5 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 44, 42
2016 49 5 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 21, 504
2016 50 5 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 44, 59
2016 50 5 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 21, 510
2016 51 6 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 21, 519
2016 52 6 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 44, 71
2016 52 6 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime geen prijs 435 geen prijs 329 21, 524  
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Stuart (vervolg) 
2017 1 6 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 44, 98
2017 2 6 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 44, 128
2017 3 6 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 44, 150
2017 5 6 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 200 329 44, 212
2017 6 6 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 44, 242
2017 6 6 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 46, 5
2017 7 6 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 44, 278
2017 7 6 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 46, 12
2017 8 6 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 44, 305
2017 8 6 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 46, 17
2017 9 6 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 44, 335
2017 10 6 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 44, 365
2017 10 6 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 435 199 329 46, 28
2017 11 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 44, 393
2017 11 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 46, 36
2017 12 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 44, 418
2017 12 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 46, 38
2017 13 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 44, 448
2017 13 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 46, 46
2017 14 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 44, 479
2017 14 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 46, 49
2017 15 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 44, 508
2017 15 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 46, 55
2017 16 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 44, 541
2017 17 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 44, 574
2017 17 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 46, 67
2017 18 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 44, 606
2017 18 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 46, 74
2017 19 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 44, 634
2017 20 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 200 44, 663
2017 20 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 200 46, 84
2017 21 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 44, 689
2017 22 Online Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 44, 717
2017 22 Hardcopy Stuart 2-eiland N.a. Maxime 495 199 46, 94
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Pueblo 

Jaar Week
Nr 
Prijslijst Soort folder Modelnaam Combinatie Bekleding Stofnaam

VanPrijs 
folder 
"normaal"

VanPrijs 
prijslijst 
"normaal"

VoorPrijs 
folder 
"nu"

VoorPrijs 
prijslijst 
"NU/dez
e week"

Dossiern
ummer/ 
pagina

2016 6 1 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 299 499 21, 269
2016 11 2 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 249 499 21, 269
2016 16 2 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 296
2016 18 2 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 313
2016 20 2 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 324
2016 21 2 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 328
2016 25 3 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 353
2016 26 3 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 358
2016 28 3 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 371
2016 30 3 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 378
2016 35 4 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 424
2016 36 4 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 427
2016 43 4 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 468
2016 45 4 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 483
2016 47 4 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 21, 492
2016 47 4 Online Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 44, 22
2017 4 6 Online Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 44, 179
2017 6 6 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 46, 7
2017 6 6 Online Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 745 229 499 44, 244
2017 17 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 229 46, 69
2017 17 Online Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 229 44, 575
2017 19 Hardcopy Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 229 46, 80
2017 19 Online Pueblo 3+2 N.a. Pellina 595 229 44, 632  
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Phoenix 

Jaar Week
Nr 
Prijslijst Soort folder Modelnaam CombinatieBekleding Stofnaam

VanPrijs 
folder 
"normaal"

VanPrijs 
prijslijst 
"normaal"

VoorPrijs 
folder 
"nu"

VoorPrijs 
prijslijst 
"NU/dez
e week"

Dossiern
ummer/ 
pagina

2016 22 3 Hardcopy Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 995 399 699 21, 331
2016 40 4 Hardcopy Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 995 399 699 21, 447
2016 42 4 Hardcopy Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 995 399 699 21, 462
2016 50 5 Online Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 995 399 749 44, 60
2016 50 5 Hardcopy Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 995 399 749 21, 513
2017 1 6 Online Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 995 399 749 44, 92
2017 3 6 Online Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 995 399 749 44, 148
2017 6 6 Hardcopy Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 995 399 749 46, 6
2017 6 6 Online Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 995 399 749 44, 243
2017 10 6 Hardcopy Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 995 399 749 46, 29
2017 10 6 Online Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 995 399 749 44, 362
2017 12 Hardcopy Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 399 46, 38
2017 12 Online Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 399 44, 418
2017 17 Hardcopy Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 399 46, 70
2017 17 Online Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 399 44, 576
2017 19 Hardcopy Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 399 46, 77
2017 19 Online Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 399 44, 635
2017 22 Online Phoenix 3+2 n.a. Maxime 995 399 44, 718  
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Morgan 

Jaar Week
Nr 
Prijslijst Soort folder Modelnaam Combinatie Bekleding Stofnaam

VanPrijs 
folder 
"normaal"

VanPrijs 
prijslijst 
"normaal"

VoorPrijs 
folder 
"nu"

VoorPrijs 
prijslijst 
"NU/dez
e week"

Dossiern
ummer/ 
pagina

2016 6 1 Hardcopy Morgan Chl-2-term n.a. Pellina/Maxime 1795 1795 899 1199 21, 247
2016 9 1 Hardcopy Morgan Chl-2-term n.a. Pellina/Maxime 1795 1795 899 1199 21, 262
2016 13 2 Hardcopy Morgan Chl-2-term n.a. Pellina/Maxime 1795 1795 899 1199 21, 282
2016 16 2 Hardcopy Morgan Chl-2-term n.a. Pellina/Maxime 1795 1795 899 1199 21, 297
2016 24 3 Hardcopy Morgan Chl-2-term Stofgroep 1 n.a. 1795 1795 899 1199 21, 343
2016 28 3 Hardcopy Morgan Chl-2-term Stofgroep 1 n.a. 1795 1795 899 1199 21, 371
2016 33 4 Hardcopy Morgan Chl-2-term Stofgroep 1 n.a. 1795 1795 899 1199 21, 414
2016 36 4 Hardcopy Morgan Chl-2-term Stofgroep 1 n.a. 1795 1795 899 1199 21, 428
2016 46 4 Online Morgan Chl-2-term Stofgroep 1 n.a. 1795 1795 899 1199 44, 12
2016 46 4 Hardcopy Morgan Chl-2-term Stofgroep 1 n.a. 1795 1795 899 1199 21, 487 
2016 49 5 Online Morgan Chl-2-term Stofgroep 1 n.a. 1795 1845 899 1299 44, 46
2016 49 5 Hardcopy Morgan Chl-2-term Stofgroep 1 n.a. 1795 1845 899 1299 21, 506
2016 51 6 Hardcopy Morgan Chl-2-term Stofgroep 1 n.a. 1795 1855 899 1299 21, 519
2017 1 6 Online Morgan Chl-2-term Stofgroep 1 n.a. 1795 1855 899 1299 44, 95
2017 4 6 Online Morgan Chl-2-term Stofgroep 1 n.a. 1795 1855 899 1299 44, 179
2017 6 6 Hardcopy Morgan Chl-2-term n.a. Pellina/Maxime 1795 1855 899 1299 46, 5
2017 6 6 Online Morgan Chl-2-term n.a. Pellina/Maxime 1795 1855 899 1299 44, 242
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Montebello 

Jaar Week
Nr 
Prijslijst Soort folder Modelnaam Combinatie Bekleding Stofnaam

VanPrijs 
folder 
"normaal"

VanPrijs 
prijslijst 
"normaal"

VoorPrijs 
folder 
"nu"

VoorPrijs 
prijslijst 
"NU/dez
e week"

Dossiern
ummer/ 
pagina

2016 1 1 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 759 21, 205
2016 1 1 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 759 21, 210
2016 12 2 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 759 21, 274
2016 15 2 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 759 21, 290
2016 21 2 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 759 21, 326
2016 25 3 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 759 21, 356
2016 29 3 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 759 21, 373
2016 36 4 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 759 21, 427
2016 42 4 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 759 21, 463
2016 46 4 Online Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 759 44, 12
2016 46 4 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 759 21, 487
2016 49 5 Online Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 1015 499 799 44, 40
2016 49 5 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 1015 499 799 21, 504
2017 10 6 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 799 46, 30
2017 10 6 Online Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 995 499 799 44, 363
2017 11 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 499 46, 33
2017 11 Online Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 499 44, 390
2017 13 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 499 46, 45
2017 13 Online Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 499 44, 447
2017 21 Hardcopy Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 499 46, 88
2017 21 Online Montebello 3+2 Stofgroep 1 n.a. 995 499 44, 688
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Kennedy 

Jaar Week
Nr 
Prijslijst Soort folder Modelnaam Combinatie Bekleding Stofnaam

VanPrijs 
folder 
"normaal"

VanPrijs 
prijslijst 
"normaal"

VoorPrijs 
folder 
"nu"

VoorPrijs 
prijslijst 
"NU/dez
e week"

Dossiern
ummer/ 
pagina

2016 2 1 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1295 1595 499 899 21, 217
2016 6 1 Hardcopy Kennedy 2,5+2 n.a. Constanza 1595 1595 499 899 21, 244
2016 10 2 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 995 1595 499 899 21, 266
2016 13 2 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1595 499 899 21, 279
2016 18 2 Hardcopy Kennedy 2,5+2 n.a. Maxime 995 1595 499 899 21, 311
2016 20 2 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 499 899 21, 321
2016 23 3 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 1 n.a. 1595 1345 499 899 21, 336
2016 26 3 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1345 499 899 21, 359
2016 28 3 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1345 499 899 21, 370
2016 30 3 Hardcopy Kennedy 2,5+2 n.a. Maxime 1595 1345 499 899 21, 378
2016 30 3 Hardcopy Kennedy 2,5+2 n.a. Maxime 1595 1345 500 899 21, 385
2016 32 4 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1345 499 899 21, 409
2016 34 4 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1345 499 899 21, 417
2016 39 4 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1345 499 899 21, 442
2016 42 4 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1345 499 899 21, 461
2016 48 4 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1345 499 899 44, 35
2016 50 5 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1285 499 949 44, 59
2016 52 6 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1355 499 949 44, 71
2016 52 6 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1355 499 949 21, 524
2017 2 6 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1355 499 949 44, 126
2017 3 6 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1195 1355 499 949 44, 149
2017 5 6 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1195 1355 499 949 44, 214
2017 7 6 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1355 499 949 46, 9
2017 7 6 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1355 499 949 44, 275
2017 8 6 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1355 499 949 46, 14
2017 8 6 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1355 499 949 44, 306
2017 10 6 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1355 499 949 46, 28
2017 10 6 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 1355 499 949 44, 361
2017 13 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 499 46, 43
2017 13 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 499 44, 445
2017 17 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 499 44, 573
2017 19 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 499 46, 78
2017 19 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 499 44, 634
2017 21 Hardcopy Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 499 46, 90
2017 21 Online Kennedy 2,5+2 Stofgroep 2 n.a. 1595 499 44, 689
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Edinburgh 

Jaar Week
Nr 
Prijslijst

Soort 
folder Modelnaam Combinatie Bekleding Stofnaam

VanPrijs 
folder 
"normaal"

VanPrijs 
prijslijst 
"normaal"

VoorPrijs 
folder 
"nu"

VoorPrijs 
prijslijst 
"NU/dez
e week"

Dossiern
ummer/ 
pagina

2016 2 1 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2295 2595 949 1799 21, 218
2016 6 2 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2595 949 1799 21, 245
2016 12 2 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2595 999 1799 21, 274
2016 15 2 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2595 999 1799 21, 292
2016 18 2 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2595 999 1799 21, 312
2016 20 2 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2595 999 1799 21, 324
2016 22 3 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2595 999 1799 21, 332
2016 24 3 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2595 999 1799 21, 348
2016 28 3 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2595 999 1799 21, 369
2016 34 4 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2395 999 1799 21, 420
2016 37 4 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2395 999 1799 21, 433
2016 44 4 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2395 999 1799 21, 475
2016 46 4 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2395 999 1799 21, 486
2016 47 4 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2395 999 1799 21, 492
2016 49 5 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2395 999 1899 21, 504
2016 52 6 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2375 999 1899 21, 525
2017 1 6 Online Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2375 999 1899 44, 99
2017 6 6 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2375 999 1899 46, 7
2017 6 6 Online Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2375 999 1899 44, 244
2017 8 6 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2375 999 1899 46, 17
2017 8 6 Online Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 2375 999 1899 44, 305
2017 12 6 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 999 46, 41
2017 14 6 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 999 46, 51
2017 14 6 Online Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 999 44, 481
2017 15 6 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 999 46, 53
2017 15 6 Online Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 999 44, 510
2017 18 6 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 999 46, 73
2017 18 6 Online Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 999 44, 606
2017 21 6 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 999 46, 89
2017 21 6 Online Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 999 44, 689
2017 22 6 Hardcopy Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 2595 999 46, 94
2017 22 6 Online Edinburgh 3+2 n.a. Buffel Jada 1995 999 44, 717
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California 

Jaar Week
Nr 
Prijslijst

Soort 
folder Modelnaam Combinatie Bekleding Stofnaam

VanPrijs 
folder 
"normaal"

VanPrijs 
prijslijst 
"normaal"

VoorPrijs 
folder 
"nu"

VoorPrijs 
prijslijst 
"NU/dez
e week"

Dossiern
ummer / 
pagina

2016 7 1 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2145 899 1499 21, 252
2016 12 2 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2395 899 1799 21, 277
2016 21 2 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2395 899 1799 21, 327
2016 23 3 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 1995 899 1499 21, 337
2016 24 3 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 1995 899 1499 21, 347
2016 25 3 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 1995 899 1499 21, 356
2016 27 3 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 1995 900 1499 21, 366
2016 30 3 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 1995 899 1499 21, 381
2016 32 4 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2545 899 1799 21, 406
2016 34 4 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2545 899 1799 21, 420
2016 36 4 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2545 899 1799 21, 429
2016 38 4 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2545 899 1799 21, 439
2016 48 4 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2545 899 1799 21, 498
2016 48 4 Online California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2545 899 1799 44, 33
2017 1 6 Online California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2535 899 1899 44, 109
2017 2 6 Online California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2535 899 1899 44, 129
2017 5 6 Online California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2535 900 1899 44, 213
2017 7 6 Online California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2535 899 1899 44, 277
2017 7 6 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 2535 899 1899 46, 11
2017 11 6 Online California 3-terminal n.a. Sussy  1745 899 44, 393 
2017 11 6 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 899 46, 36
2017 14 6 Online California 3-terminal n.a. Sussy  1745 899 44, 481
2017 14 6 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 899 46, 51
2017 20 6 Online California 3-terminal n.a. Sussy  1745 900 44, 662
2017 20 6 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 900 46, 85
2017 22 6 Online California 3-terminal n.a. Sussy  1745 899 44, 718
2017 22 6 Hardcopy California 3-terminal n.a. Sussy  1745 899 46, 93
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Midway 

Jaar Week
Nr 
Prijslijst Soort folder Modelnaam Combinatie Bekleding Stofnaam

VanPrijs 
folder 
"normaal"

VanPrijs 
prijslijst 
"normaal"

VoorPrijs 
folder 
"nu"

VoorPrijs 
prijslijst 
"NU/dez
e week"

Dossiern
ummer/ 
pagina

2016 1 1 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 499 1109 21, 207
2016 5 1 Hardcopy Midway n.a. n.a. Pellina en Maxime 1195 1595 500 1109 21, 234
2016 10 2 Hardcopy Midway n.a. n.a. Pellina en Maxime 1595 1595 499 1109 21, 264
2016 11 2 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 499 1109 21, 271
2016 17 2 Hardcopy Midway n.a. n.a. Pellina en Maxime 1595 1595 500 1109 21, 301
2016 20 2 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 499 1109 21, 324
2016 23 3 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 499 1109 21, 337
2016 24 3 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 399 1109 21, 348
2016 26 3 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 995 1595 399 1109 21, 361
2016 27 3 Hardcopy Midway n.a. n.a. Pellina en Maxime 995 1595 400 1109 21, 363
2016 29 3 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 995 1595 400 1109 21, 375
2016 32 4 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 399 1109 21, 409
2016 34 4 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 399 1109 21, 419
2016 36 4 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 399 1109 21, 430
2016 39 4 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 399 1109 21, 444
2016 43 4 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 2 n.a. 1595 1595 399 1109 21, 468
2016 46 4 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 399 1109 21, 485
2016 46 4 Online Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 399 1109 44, 8
2016 49 4 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1595 399 1109 21, 504
2016 49 5 Online Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 1585 399 1099 44, 50
2016 52 6 Online Midway n.a. n.a. n.a. 1595 1375 399 1099 44, 79
2017 5 6 Online Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 995 1375 400 1099 44, 206
2017 9 6 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 995 1375 399 1099 46, 22
2017 9 6 Online Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 995 1375 399 1099 44, 334
2017 11 6 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 499 46, 35
2017 11 6 Online Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 499 44, 392
2017 16 6 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 2 n.a. 1595 499 46, 58
2017 16 6 Online Midway n.a. Stofgroep 2 n.a. 1595 499 44, 538
2017 18 6 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 499 46, 73
2017 18 6 Online Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 499 44, 606
2017 20 6 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 500 46, 82
2017 20 6 Online Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 1595 500 44, 659
2017 22 6 Hardcopy Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 995 499 46, 92
2017 22 6 Online Midway n.a. Stofgroep 1 n.a. 995 499 44, 710
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Boston 

Jaar Week
Nr 
Prijslijst Soort folderModelnaamCombinatie Bekleding Stofnaam

VanPrijs 
folder 
"normaal"

VanPrijs 
prijslijst 
"normaal"

VoorPrijs 
folder 
"nu"

VoorPrijs 
prijslijst 
"NU/dez
e week"

Dossiern
ummer/ 
pagina

2016 4 1 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 1 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 230
2016 8 1 Hardcopy Boston 3-terminal n.a. Pellina en Maxime 2145 2295 849 1779 21, 257
2016 12 2 Hardcopy Boston 3-terminal n.a. Pellina en Maxime 2145 2295 849 1779 21, 275
2016 15 2 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 290
2016 17 2 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 306
2016 18 2 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 312
2016 21 2 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 328
2016 23 3 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 336
2016 24 3 Hardcopy Boston 3-terminal n.a. n.a. 2145 2295 849 1779 21, 348
2016 25 3 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 354
2016 26 3 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 359
2016 27 3 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 850 1779 21, 364
2016 28 3 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 369
2016 30 3 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 379
2016 32 4 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 410
2016 35 4 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 423
2016 38 4 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 437
2016 41 4 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 850 1779 21, 453
2016 42 4 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 462
2016 46 4 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 485
2016 46 4 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 44, 14
2016 48 4 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 496
2016 48 4 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 44, 32
2016 50 4 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 511
2016 50 5 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2225 849 1879 44, 59
2016 51 4 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 518
2016 52 4 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2295 849 1779 21, 525
2016 52 6 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2345 849 1879 44, 71
2017 1 6 Online Boston 3-terminal n.a. n.a. 2145 2345 849 1879 44, 109
2017 2 6 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2345 849 1879 44, 129
2017 4 6 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2345 849 1879 44, 180
2017 6 6 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2345 849 1879 44, 244
2017 6 6 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2345 849 1879 46, 7
2017 8 6 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2345 849 1879 44, 304
2017 8 6 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2345 849 1879 46, 16
2017 10 6 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 2345 849 1879 44, 362
2017 10 6 Hardcopy Boston 3-terminal n.a. n.a. 2145 2345 849 1879 46, 29
2017 13 6 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 849 44, 448
2017 13 6 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 849 46, 46
2017 16 6 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 849 44, 542
2017 16 6 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 849 46, 58
2017 19 6 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 849 44, 635
2017 19 6 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 2145 849 46, 77
2017 22 6 Online Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 1795 849 44, 719
2017 22 6 Hardcopy Boston 3-terminal Stofgroep 2 n.a. 1795 849 46, 92
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Hawaii 

Jaar Week
Nr 
Prijslijst Soort folder Modelnaam Combinatie Bekleding Stofnaam

VanPrijs 
folder 
"normaal"

VanPrijs 
prijslijst 
"normaal"

VoorPrijs 
folder 
"nu"

VoorPrijs 
prijslijst 
"NU/dez
e week"

Dossiern
ummer/ 
pagina

2016 1 1 Hardcopy Hawaii 2-terminal n.a. Sussy 2095 2025 799 1499 21, 206
2016 1 1 Hardcopy Hawaii 2-terminal n.a. Sussy 2095 2025 799 1499 21, 211
2016 4 1 Hardcopy Hawaii 2-terminal n.a. Sussy 2195 2025 799 1499 21, 227
2016 14 2 Hardcopy Hawaii 2-terminal n.a. Sussy 2295 2025 799 1499 21, 286
2016 18 2 Hardcopy Hawaii 2-terminal n.a. Sussy 2295 2025 799 1499 21, 312
2016 26 3 Hardcopy Hawaii 2-terminal n.a. Maxime 1795 2025 649 1499 21, 361
2016 29 3 Hardcopy Hawaii 2-terminal n.a. Maxime 1795 2025 650 1499 21, 374
2016 32 4 Hardcopy Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 2025 649 1499 21, 405
2016 37 4 Hardcopy Hawaii 2-terminal n.a. Sussy 2295 2025 649 1499 21, 432
2016 40 4 Hardcopy Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 2025 699 1499 21, 448
2016 42 4 Hardcopy Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 2025 699 1499 21, 464
2016 46 4 Online Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 2025 699 1499 44, 11
2016 49 5 Hardcopy Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 1995 699 1599 21, 507
2016 52 6 Online Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 2135 599 1599 44, 72
2016 52 6 Hardcopy Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 2135 599 1599 21, 526
2017 3 6 Online Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1395 2135 599 1599 44, 149
2017 5 6 Online Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1395 2135 600 1599 44, 210
2017 7 6 Hardcopy Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 2135 599 1599 46, 10
2017 7 6 Online Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 2135 599 1599 44, 276
2017 10 6 Hardcopy Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 2135 599 1599 46, 31
2017 10 6 Online Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 2135 599 1599 44, 364
2017 13 Hardcopy Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 599 46, 43
2017 13 Online Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 599 44, 445
2017 16 Hardcopy Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 599 46, 59
2017 16 Online Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 599 44, 539
2017 20 Online Hawaii 2-terminal Stofgroep 1 n.a. 1795 600 44, 660  
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Bijlage 2:  

 

Juridisch kader 

 

Algemene wet bestuursrecht 

 

Artikel 3:4 

1. Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet 
uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking 
voortvloeit. 

3. De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet 
onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 

Artikel 5:41 

Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan 
worden verweten. 

Artikel 5:46 

2. Tenzij de hoogte van de bestuurlijke boete bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, stemt het 
bestuursorgaan de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en demate waarin deze 
aan de overtreder kan worden verweten. Het bestuursorgaan houdt daarbij zo nodig rekening 
met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. 

 

Wet handhaving consumentenbescherming 

Artikel 1.1  

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

f. inbreuk: elke overtreding van een wettelijke bepaling als bedoeld in de bijlage bij deze wet, welke 
schade toebrengt of kan toebrengen aan de collectieve belangen van consumenten; 

Artikel 2.2 

De Autoriteit Consument en Markt is belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen, 
bedoeld in onderdeel a van de bijlage bij deze wet. Zij is niet bevoegd indien de inbreuk of 
intracommunautaire inbreuk betrekking heeft op een financiële dienst of activiteit. 

Artikel 2.9  

Indien de Autoriteit Consument en Markt van oordeel is dat een inbreuk of intracommunautaire inbreuk 
heeft plaatsgevonden, kan zij de overtreder opleggen: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020586/2018-01-03#Bijlage
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020586/2018-01-03#Bijlage
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a. een last onder dwangsom; 

b. een bestuurlijke boete. 

 

Artikel 2.15  

1. De bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 2.9, bedraagt ten hoogste € 900.000 of, indien dat 
meer is, 1% van de omzet van de overtreder. 

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 2.9, in geval van 
overtreding van artikel 8.8, voor zover het een oneerlijke handelspraktijk betreft als bedoeld in 
artikel 193g of artikel 193i van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, 10% van de omzet van de overtreder. 

3. De bestuurlijke boete die ingevolge het eerste of tweede lid ten hoogste kan worden opgelegd 
wordt verhoogd met 100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de 
dagtekening van het van de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, 
van de Algemene wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor een eerdere overtreding van 
eenzelfde of een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde bestuurlijke boete onherroepelijk is 
geworden. 

 

Artikel 2.15 (oud) 

De bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 2.9 bedraagt ten hoogste € 450.000. 129 

 

Bijlage bij de Wet handhaving consumentenbescherming, onderdeel a 

Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument 
inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden 
producten (PbEG 1998, L80) 

Het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 2b en 3, voor zover 
samenhangend met artikel 2b, van de 
Prijzenwet 

 

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 
interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 
98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening 
(EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken) (PbEU 2005, L149) 

De artikelen 
8.8 en 8.11 
van deze wet 

 

 

 
129 Dit is de tekst van het artikel zoals dat luidde tot 1 juli 2016. Op 1 juli 2016 is de Wet verhoging boetemaxima ACM (Stb. 
2016, 22) in werking getreden. Deze wet wijzigt onder meer artikel 2.15 Whc. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020586/2018-01-03#Hoofdstuk8_Artikel8.11
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Artikel 8.8  

Het is een handelaar als bedoeld in artikel 193a, eerste lid, onderdeel b, van Boek 6 van het Burgerlijk 
wetboek niet toegestaan oneerlijke handelspraktijken te verrichten als bedoeld in Afdeling 3A van Titel 3 
van dat boek. 

 

Burgerlijk Wetboek 

Artikel 193a  

1. In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. handelaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt;  

[..] 

d. handelspraktijk: iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of 
commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar, 
die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een 
product aan consumenten; 

Artikel 193c  

1. Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de 
gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van 
de informatie, zoals ten aanzien van: 

b. de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico’s, 
uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en 
datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, 
gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, 
van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op 
het product verrichte tests of controles; 

[..] 

d. de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek 
prijsvoordeel; 

 

Prijzenwet 

Artikel 1  

1. Deze wet verstaat onder: 

producten: roerende zaken in de zin van het Burgerlijk Wetboek; 

diensten: alle diensten, in de ruimste zin, met inbegrip van de verrichtingen, welke het voorwerp zijn van 
een verzekerings- of garantieovereenkomst, doch met uitzondering van die, welke het voorwerp zijn van 
een arbeidsovereenkomst; 



Autoriteit Consument & Markt 
Zaaknr. ACM/17/009045  Openbaar 

 
 

45/49 

Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken. 

2. Deze wet verstaat onder prijzen niet de vergoedingen voor diensten op het gebied van het 
bankwezen, in de ruimste zin, en van de geld- en kapitaalmarkt, voor zover zij het karakter van 
rentevergoeding dragen. 

Artikel 2b  

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden vastgesteld betreffende:  

a. het bekendmaken van de prijzen, waartegen producten of diensten worden aangeboden; 
[..] 

Besluit prijsaanduiding producten 

Artikel 1:  

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. verkoopprijs: de uiteindelijke prijs voor een eenheid van een product of een gegeven 
hoeveelheid van een product, met inbegrip van de omzetbelasting en alle overige belastingen; 

b. prijs per meeteenheid: de prijs voor de meeteenheid die bij de verkoop van een product wordt 
gebruikt, met inbegrip van de omzetbelasting en alle overige belastingen; 

c. verkoper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten te koop aanbiedt aan consumenten 
in het kader van zijn handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

d. consument: iedere natuurlijke persoon die een product koopt voor doeleinden die niet onder zijn 
handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit vallen; 

e. los verkocht product: een product dat niet vooraf wordt verpakt en in de tegenwoordigheid van 
de consument wordt gemeten of gewogen.  

Artikel 3 

1. Een verkoper biedt een product, dan wel een monster met gebruikmaking waarvan een product 
wordt aangeboden, voor zover dat product of monster ter plaatse aanwezig is, slechts te koop 
aan indien het voorzien is van een aanduiding van de verkoopprijs en de prijs per meeteenheid. 

2. De verkoopprijs en de prijs per meeteenheid behoeft niet te worden aangeduid voor een 
product, vermeld in bijlage I. 

3. In afwijking van het eerste lid behoeft de prijs per meeteenheid niet te worden vermeld indien: 

a. voor het product geen verplichting tot hoeveelheidsaanduiding bestaat op grond van 
communautaire of nationale regelgeving; 

b. de prijs per meeteenheid van een product identiek is aan de verkoopprijs of 

c. een product wordt verkocht op een wijze als beschreven in bijlage II. 

4 In afwijking van het eerste lid behoeft de verkoopprijs niet te worden vermeld op los verkochte 
producten. 
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Artikel 4  

1. De aanduiding van de verkoopprijs en de prijs per meeteenheid vindt plaats op, in of nabij het 
product of het monster, dan wel op de verpakking of op het voorwerp, waarin het zich bevindt. 
Ten aanzien van elke nabij een product of een monster vermelde verkoopprijs en prijs per 
meeteenheid blijkt duidelijk op welk product deze aanduiding betrekking heeft. 

2. De aanduiding van de verkoopprijs en prijs per meeteenheid: 

a. is bevattelijk en ondubbelzinnig; 

b. is in de munteenheid euro uitgedrukt; 

c. bevat, voor zover dat voor een goed begrip van de verkoopprijs en prijs per meeteenheid 
noodzakelijk is, een aanduiding van de verkoopeenheid en 

d. is, zo nodig na een oppervlakkig onderzoek, van nabij duidelijk leesbaar, tenzij een product 
of een monster is uitgestald op de wijze, bedoeld in het derde lid. 

3. Indien een product of monster in een etalage is uitgestald is de aanduiding van de verkoopprijs 
duidelijk leesbaar van buiten die etalage.  

Bijlage I, behorende bij artikel 3, tweede lid, van het Besluit prijsaanduiding producten 

A. Antiquiteiten. 

B. Producten die als individueel werkstuk door een kunstenaar zijn ontworpen of voor een 
belangrijk deel als individueel werkstuk door een kunstenaar zijn vervaardigd. 

C. Producten die te koop worden aangeboden op een veiling. 

D. Producten die bij een dienstverlening worden verstrekt. 

E. Producten die op een markt met behulp van welsprekendheid te koop worden aangeboden aan 
het aanwezige publiek, waarbij in de regel de verkoopprijs of prijs per meeteenheid van een 
product niet tevoren vaststaan. 

 

Boetebeleidsregel ACM 2014 

Artikel 2.2 

De hoogte van de basisboete wordt, voor zover van toepassing, in ieder geval afgestemd op: 

a. de ernst van de overtreding, 

b. de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd, en 

c. de duur van de overtreding. 
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Artikel 2.5  

1. Indien artikel 2.3, eerste lid, niet van toepassing is, stelt de ACM de basisboete, in 
het geval dat aan een overtreder blijkens een wettelijke bepaling een maximale 
boete van € 900.000 dan wel, indien dat meer is, een promillage van de totale 
jaaromzet kan worden opgelegd, vast binnen de bandbreedtes van de volgende 
boete categorieën: 

  
Onderkant van de 
bandbreedte 

Bovenkant van de 
bandbreedte 

Categorie 
vast 
bedrag 

of ‰ van de 
omzet als 
dat meer is vast bedrag 

of ‰ van de 
omzet als 
dat meer is 

categorie I € 15.000 0,25 ‰ € 150.000 2,5 ‰ 

categorie II € 75.000 0,5 ‰ € 300.000 5 ‰ 

categorie III € 
150.000 

0,75 ‰ € 600.000 7,5 ‰ 

categorie IV € 
300.000 

2,5 ‰ € 650.000 25 ‰ 

categorie V € 
400.000 

5 ‰ € 700.000 50 ‰ 

categorie VI € 
500.000 

7,5 ‰ € 800.000 75 ‰ 

 

2 In de bijlage worden de bepalingen ter zake waarvan ingeval van een overtreding een 
bestuurlijke boete kan worden opgelegd, ingedeeld in de daarbij aangewezen boetecategorie. 

3 Indien de in het tweede lid bedoelde indeling in een boetecategorie in het concrete geval naar 
het oordeel van de ACM geen passende beboeting toelaat, kan de naast hogere of de naast 
lagere categorie worden toegepast. 

4 De omzet die in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van de maximale basisboete 
wordt als volgt berekend: 

a. de jaaromzet tot € 250.000.000 telt voor 100% mee, 

b. de jaaromzet tussen € 250.000.000 en € 1.000.000.000 telt voor 50% mee, en 

c. de jaaromzet boven de € 1.000.000.000 telt voor 2% mee. 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035322/2016-07-01
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Artikel 2.6  

1. Bij de toepassing van artikel 2.5, vierde lid, gaat de ACM uit van de in Nederland 
behaalde omzet. 

2. In afwijking van het eerste lid gaat de ACM uit van de wereldwijde omzet indien het 
uitgaan van de in Nederland behaalde omzet naar het oordeel van de ACM geen 
passende beboeting toelaat. 

3. Het tweede lid is niet van toepassing op overtredingen van de Postwet 2009 of de 
Telecommunicatiewet. 

4. Bij de geografische toerekening van de omzet past de ACM de uitgangspunten toe 
zoals uiteengezet door de Europese Commissie in de Geconsolideerde mededeling 
van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) nr. 
139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PbEU 2008, C 
95). 

5. Indien de omzet naar het oordeel van de ACM onvoldoende aansluit bij de 
daadwerkelijke economische macht van de overtreder, kan de ACM de hoogte van de 
basisboete bepalen in overeenstemming met deze economische macht. 

6. Indien de ACM de omzet niet op basis van door de overtreder verstrekte informatie kan 
bepalen, kan de ACM hiervan een schatting maken. 

7. Indien er sprake is van een overtreding van artikel 34, eerste lid, van de 
Mededingingswet wordt, wanneer de concentratie in het jaar voorafgaand aan het 
besluit tot het opleggen van de bestuurlijke boete nog niet tot stand was gebracht, voor 
het bepalen van de omzet de jaaromzetten van de afzonderlijke bij de concentratie 
betrokken ondernemingen, of onderdelen daarvan, bij elkaar opgeteld. 

 

Artikel 2.7 (oud)130 

1. De ACM stelt de basisboete, in het geval dat aan een overtreder blijkens de wet een maximale 
boete van € 450.000 kan worden opgelegd, vast binnen de bandbreedtes van de volgende 
boetecategorieën: 

Categorie I Boetebandbreedte tussen € 0 en € 50.000 

Categorie II Boetebandbreedte tussen € 40.000 en € 150.000  

Categorie III Boetebandbreedte tussen € 100.000 en € 300.000  

Categorie IV Boetebandbreedte tussen € 150.000 en € 450.000 

 
 

130 Dit is de tekst van het artikel zoals dat luidde tot 1 juli 2016. Op 1 juli 2016 is de Wet verhoging boetemaxima ACM (Stb. 
2016, 22) in werking getreden. Als gevolg daarvan zijn de boetemaxima in de boetecategorieën in Boetebeleidsregel ACM 
2014 aangepast. Deze wet bevat overgangsrecht (art. XIV) dat ook van toepassing is op de wijzigingen van de 
Boetebeleidsregel ACM 2014 voortvloeiend uit deze wet. Zie de toelichting op de wijziging van Boetebeleidsregel ACM 
2014 (Stcrt. 2016, Nr. 34630). 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035322/2016-07-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.5
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025572&g=2018-03-13&z=2018-03-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&g=2018-03-13&z=2018-03-13
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035322/2016-07-01?celex=32004R0139
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035322/2016-07-01?celex=32004R0139
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008691&artikel=34&g=2018-03-13&z=2018-03-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008691&artikel=34&g=2018-03-13&z=2018-03-13
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4. In Bijlage 2 worden de bepalingen ter zake waarvan in geval van overtreding een bestuurlijke 
boete kan worden opgelegd, ingedeeld in de daarbij aangewezen boetecategorie. 

 

Artikel 2.8 

1. Bij de vaststelling van de bestuurlijke boete beziet de ACM of sprake is van boeteverhogende of 
boeteverlagende omstandigheden. 

2. De ACM bepaalt in redelijkheid de mate waarin de betrokken omstandigheid leidt tot een 
verhoging of verlaging van de basisboete. 

 

Artikel 2.9 Boetebeleidsregel 

1. Boeteverhogende omstandigheden zijn in ieder geval: 

a. de omstandigheid dat de ACM of een andere bevoegde autoriteit, waaronder de Europese 
Commissie of een rechterlijke instantie, reeds eerder onherroepelijk een zelfde of een 
vergelijkbare door de overtreder begane overtreding heeft vastgesteld, 

b. de omstandigheid dat de overtreder het onderzoek van de ACM heeft belemmerd, 

c. de omstandigheid dat de overtreder tot de overtreding heeft aangezet of een 
leidinggevende rol heeft gespeeld bij de uitvoering daarvan, 

d. de omstandigheid dat de overtreder gebruik heeft gemaakt van, of voorzien in, controle- of 
dwangmiddelen ter handhaving van de te beboeten gedraging. 

 

Artikel 2.10 

Boeteverlagende omstandigheden zijn in ieder geval: 

a. de omstandigheid dat de overtreder anders dan in het kader van de Beleidsregel clementie, 
verdergaande medewerking aan de ACM heeft verleend dan waartoe hij wettelijk gehouden 
was, 

b. de omstandigheid dat de overtreder uit eigen beweging degenen aan wie door de overtreding 
schade is berokkend, schadeloos heeft gesteld. 
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