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consumentenbescherming tot het opleggen van een last onder dwangsom aan
[VERTROUWELIJK] handelend onder de naam We Love Musthaves wegens overtreding van
artikel 8.2a en 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming.
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1 Samenvatting
1.

Via de website www.welovemusthaves.com en via social mediakanalen, zoals Facebook en
Instagram, biedt [VERTROUWELIJK] handelend onder de naam We Love Musthaves (hierna: We
Love Musthaves) producten aan consumenten aan. Deze overeenkomsten kwalificeren als
overeenkomsten op afstand, hierop zijn specifieke regels van toepassing.1 Tevens zijn de
bepalingen van de Wet oneerlijke handelspraktijken2 van toepassing.

2.

Op basis van informatie die We Love Musthaves aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna:
ACM) heeft verstrekt, consumentenverklaringen, consumentenmeldingen en aangiften, en
informatie die op de website van We Love Musthaves vermeld staat, komt de ACM tot het oordeel
dat We Love Musthaves in strijd handelt met de volgende wettelijke bepalingen:
Artikel 6:230m, eerste lid, aanhef en onder g BW;
Artikel 6:193c, eerste lid, sub b BW;
Artikel 6:230m eerste lid, aanhef en onder h BW;
Artikel 6:230r, eerste en tweede lid BW; en
Artikel 6:193b, tweede lid BW.
Dit levert een overtreding op van artikel 8.2a en 8.8 Whc.

3.

Voor de geconstateerde overtredingen legt de ACM aan We Love Musthaves een last onder
dwangsom op, die op 30 oktober 2020 moet zijn uitgevoerd. In het geval We Love Musthaves op die
datum de overtredingen nog niet volledig heeft beëindigd, verbeurt zij een dwangsom van EUR
2.000 per week of een gedeelte van de week dat zij nog niet aan de last onder dwangsom heeft
voldaan met een maximum van EUR 20.000.

2 Aanleiding en verloop van het onderzoek
Onderzoek 2019
4. In 2019 heeft de ACM onderzoek verricht naar de handelspraktijken van We Love Musthaves. Dit
heeft de ACM gedaan naar aanleiding van consumentenmeldingen over het leverings- en
retourbeleid van We Love Musthaves. Het onderzoek was er tevens op gericht om te beoordelen of
de website www.welovemusthaves.com voldeed aan de wettelijke informatieverplichtingen. Op 21
januari 2019 heeft de ACM We Love Musthaves een brief3 gestuurd, waarin de tekortkomingen ten
aanzien van het retourbeleid worden uitgelegd. Meer specifiek zag de brief op de wettelijke
bedenktermijn, retournering van (afgeprijsde) producten, waaronder bikini’s, en de termijn voor
terugbetaling. We Love Musthaves heeft naar aanleiding van deze brief aanpassingen op de
website doorgevoerd. Na controle van de ACM bleek een aantal punten echter nog onvoldoende te
zijn aangepast, waaronder de levertijd bij de aangeboden producten. In een e-mail van de ACM van
12 februari 20194 heeft de ACM dit teruggekoppeld aan We Love Musthaves. We Love Musthaves
heeft vervolgens aanvullende wijzigingen doorgevoerd op haar website. De ACM heeft vervolgens
over dit onderzoek een nieuwsbericht5 gepubliceerd op www.acm.nl op 8 maart 2019.

Waaronder de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 6, afdeling 2b.
Burgerlijk Wetboek 6, Afdeling 3A.
3 Kenmerk: ACM/UIT/505637.
4 Kenmerk: ACM/UIT/507259.
5 https://www.acm.nl/nl/publicaties/webwinkels-we-love-musthaves-en-bluegood-moeten-hun-klanten-duidelijker-informeren
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Onderzoek 2020
Communicatie met We Love Musthaves
5. Op 2 maart 2020 heeft een toezichthoudend ambtenaar van de ACM informatie bij We Love
Musthaves gevorderd.6 De aanleiding voor deze informatievordering was dat er opnieuw
consumentenmeldingen werden gedaan over We Love Musthaves. In totaal zijn er in de periode
juli 2019 tot en met februari 2020 125 meldingen over We Love Musthaves binnen gekomen.7 Deze
meldingen zien onder meer erop dat bestellingen niet of laat worden geleverd, betalingen voor
retourneringen niet of te laat worden gedaan, dat We Love Musthaves slecht bereikbaar is en dat de
communicatie richting klanten ondeugdelijk is. Op social media hebben gedupeerde consumenten
pagina’s aangemaakt waar zij en andere consumenten hun klachten melden.8
6.

Om de informatievordering van 2 maart 2020 aan te kondigen, heeft een toezichthoudend
ambtenaar van de ACM op 2 maart 2020 geprobeerd telefonisch contact op te nemen met
We Love Musthaves. Dit is gebeurd op het telefoonnummer dat op die datum vermeld stond als
contactmogelijkheid op de website en op een tweede telefoonnummer dat in het kader van het
eerste onderzoek reeds aan de ACM was verstrekt. Het eerstgenoemde telefoonnummer was niet in
gebruik. Op het laatstgenoemde telefoonnummer werd niet opgenomen. Dit is per e-mail aan We
Love Musthaves teruggekoppeld.9

7.

Op 2 maart 2020 heeft [VERTROUWELIJK] telefonisch contact opgenomen met een
toezichthoudend ambtenaar van de ACM. Zij gaf aan niet alle gevorderde informatie te kunnen
aanleveren. Tijdens dit telefoongesprek is afgesproken dat [VERTROUWELIJK] per e-mail een
toelichting geeft welke informatie zij wel en niet kan aanleveren, en waarom.10 Deze toelichting heeft
zij dezelfde dag nog per e-mail toegestuurd.11

8.

Op 4 maart 2020 hebben toezichthoudend ambtenaren van de ACM telefonisch contact gezocht
met [VERTROUWELIJK]. Tijdens dit telefoongesprek zijn er afspraken met haar gemaakt over het
aanleveren van de gevorderde informatie op 2 maart 2020, en zijn er data voorgesteld voor een
bezoek van de ACM aan het magazijn van We Love Musthaves om verdere inzage te krijgen in de
gevorderde informatie. Deze afspraken zijn per e-mail aan We Love Musthaves bevestigd.12

9.

Op 10 maart 2020 heeft een toezichthoudend ambtenaar van de ACM een herinnering gestuurd,
omdat er nog geen reactie was ontvangen op de e-mail van 4 maart 2020.13

10. Dezelfde dag reageert [VERTROUWELIJK] per e-mail op deze herinnering. Zij geeft aan een
schuldhulptraject te zijn gestart met de gemeente [VERTROUWELIJK] en verzoekt om het bezoek
van de ACM uit te stellen tot na het intakegesprek met de gemeente [VERTROUWELIJK], dat op
7 april 2020 zal plaatsvinden.14
11. Op 11 maart 2020 stuurt een toezichthoudend ambtenaar een e-mail aan [VERTROUWELIJK]
waarin zij wordt verzocht per direct de bestelfunctie op de website van We Love Musthaves uit te
Kenmerk: ACM/UIT/529199.
Zie ACM/INT/404506 en ACM/IN/466165. Dit betreffen zowel ACM ConsuWijzer meldingen als externe bronnen en
aantallen aangiften van het LMIO.
8 Kenmerk: ACM/UIT/530208.
9 Kenmerk: ACM/UIT/529636.
10 Kenmerk: ACM/INT/400379.
11 Kenmerk: ACM/IN/467085.
12 Kenmerk: ACM/UIT/529716.
13 Kenmerk: ACM/UIT/530808.
14 Kenmerk: ACM/IN/471125.
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zetten en geen bestellingen aan te nemen via andere kanalen, totdat haar financiële situatie weer
stabiel wordt. Ook wordt zij verzocht een verklaring op al haar verkoopkanalen op te nemen over de
situatie waarin We Love Musthaves verkeert. In de e-mail wordt tevens aangegeven dat wanneer dit
niet gebeurt, de ACM voornemens is handhavingsmaatregelen te nemen. Ook wijst de ACM erop
dat de reactietermijn voor de informatievordering van 16 maart 2020 blijft staan. Tot slot wordt
[VERTROUWELIJK] verzocht de ACM te informeren over de maatregelen die zij zal nemen om te
voldoen aan de verzoeken en daarmee aan geldende wet- en regelgeving.15
12. Op 11 maart 2020 reageert [VERTROUWELIJK] op dit bericht. Zij geeft aan de bestelfunctie niet uit
te gaan zetten en er wordt geen mededeling geplaatst op de website. Wel stelt zij voor om beperkt
in te kopen, zodat zij de huidige voorraad kan verkopen en ervoor te zorgen dat het aantal
bestellingen overzichtelijk blijft. Zij bevestigt dat zij op de informatievordering zal reageren en stelt
een afspraak bij het magazijn van We Love Musthaves voor op donderdag 19 maart.16
13. Op 12 maart 2020 vult [VERTROUWELIJK] per e-mail haar reactie van 11 maart 2020 aan. Zij geeft
aan dat wanneer er een retour wordt uitbetaald aan de consument, dit gebeurt via de payment
service provider. Het geld staat op dat moment niet op de rekening van We Love Musthaves.17 Later
op de dag stuurt zij een tweede e-mail waarin zij ingaat op de maatregelen die zij voornemens is te
nemen.18
14. Op 13 maart 2020 stuurt een toezichthoudend ambtenaar van de ACM een e-mail aan
We Love Musthaves, gericht aan [VERTROUWELIJK], waarin wordt aangegeven dat de ACM
sterke twijfels heeft of de genoemde maatregelen afdoende zijn om ervoor te zorgen dat er wordt
voldaan aan geldende wet- en regelgeving. In dat kader overweegt de ACM daarom tot
handhavingsmaatregelen over te gaan. Ook wordt herinnerd aan de reactietermijn van 16 maart
2020. Tot slot wordt medegedeeld dat het bezoek van de ACM niet op korte termijn kan
plaatsvinden vanwege de voorschriften rondom het coronavirus.19
15. Op 16 maart 2020 stuurt [VERTROUWELIJK] per e-mail een reactie op de informatievordering van
2 maart 2020. Bij deze e-mail heeft zij een aantal screenshots gevoegd van correspondentie met
klanten.20 Op 18 maart 2020 heeft een toezichthoudend ambtenaar van de ACM een
ontvangstbevestiging per e-mail gestuurd.21 In reactie op deze e-mail heeft [VERTROUWELIJK]
laten weten dat zij beschikbaar is voor eventuele vragen.22
16. Op 16 april 2020 heeft een toezichthoudend ambtenaar van de ACM per e-mail navraag gedaan
naar het intakegesprek dat We Love Musthaves zou hebben begin april met de gemeente
[VERTROUWELIJK].23 Op 20 april 2020 reageert [VERTROUWELIJK] per e-mail dat zij bezig is met
het verzamelen van allerlei gegevens voor een berekening door een coach van de gemeente. Ook
geeft zij het volgende aan: “Tot op heden blijven we orders netjes versturen welke worden besteld
uit onze huidige voorraad, worden retouren iedere week behandeld en betalen we retouren terug
aan de klant.”24

Kenmerk: ACM/UIT/530812.
Kenmerk: ACM/IN/471135.
17 Kenmerk: ACM/IN/471142.
18 Kenmerk: ACM/IN/471144.
19 Kenmerk: ACM/UIT/530815.
20 Kenmerk: ACM/IN/471146.
21 Kenmerk: ACM/UIT/530816.
22 Kenmerk: ACM/IN/471148.
23 Kenmerk: ACM/UIT/533592.
24 Kenmerk: ACM/IN/488527.
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17. Op 6 juli 2020 heeft de ACM per brief25 een voornemen tot het opleggen van een last onder
dwangsom aan We Love Musthaves toegestuurd. Deze voorgenomen last was gericht op het
staken en gestaakt houden van de overtredingen van 8.2a en 8.8 Whc. Dit voornemen is tevens op
9 juli 2020 per e-mail26 aan We Love Musthaves gestuurd.
18. Op 27 juli 2020 heeft We Love Musthaves per e-mail een schriftelijke zienswijze ingediend.27
Overige onderzoekshandelingen
19. Op 17 februari 202028, 11 maart 202029, 19 maart 202030 en 28 juli 202031 heeft een
toezichthoudend ambtenaar van de ACM de website en/of andere verkoopkanalen, zoals Facebook
en Instagram, bezocht en vastgelegd.
20. Op 24 februari 2020 heeft een toezichthoudend ambtenaar van de ACM een informatievordering
gestuurd aan het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (hierna: LMIO) om aangiften, over
We Love Musthaves te verstrekken.32 Op 26 februari 2020 heeft het LMIO de gevraagde gegevens
aangeleverd.33 Op 4 maart 2020 heeft het LMIO ook de inhoud van de aangiften verstrekt.34
21. Op 10 maart 2020 heeft een toezichthoudend ambtenaar van de ACM per e-mail 27 consumenten
benaderd die bij ACM ConsuWijzer een melding hebben gemaakt over We Love Musthaves in de
periode juli 2019 tot en met februari 2020. Deze consumenten zijn verzocht om een schriftelijke
verklaring af te leggen over de gedane melding en onderliggende correspondentie met
We Love Musthaves toe te sturen.35
22. Op deze oproep hebben vijf consumenten gereageerd per mail.
23. Op 18 maart 2020 heeft een toezichthoudend ambtenaar van de ACM per e-mail een herinnering
gestuurd aan de consumenten die tot dan toe nog niet hebben gereageerd op de oproep.36
24. Op de herinnering hebben vervolgens nog drie consumenten gereageerd en hun verklaring
toegezonden.
Consumentenverklaringen over de handelswijze We Love Musthaves
25. In totaal hebben acht consumenten een (schriftelijke) verklaring gegeven over de handelswijze van
We Love Musthaves en correspondentie met We Love Musthaves toegestuurd (zie randnummers
21 tot en met 24). Hiervan hebben zes consumenten toestemming gegeven om hun verklaring op te
nemen in het dossier. Hieronder volgt een zakelijke weergave van die consumentenverklaringen.
26. Eén consument heeft in oktober 2019 twee bestellingen gedaan bij We Love Musthaves: een
bestelling ter waarde van 85,90 EUR via Facebook op 12 oktober 2019, betaald via een Tikkie en
een bestelling ter waarde van 41,89 EUR via de website op 25 oktober 2019, betaald via PayPal.
Beide bestellingen zijn nooit geleverd bij de consument, ondanks herhaaldelijk navragen. In de
Kenmerk: ACM/UIT/534894.
Kenmerk: ACM/UIT/537317.
27 Kenmerk: ACM/IN/520505 en ACM/IN/520506.
28 Kenmerk: ACM/UIT/528906.
29 Kenmerk: ACM/UIT/530208.
30 Kenmerk: ACM/UIT/530765.
31 Kenmerk: ACM/UIT/538672.
32 Kenmerk: ACM/UTI/529083.
33 Kenmerk: ACM/IN/466145.
34 Kenmerk: ACM/IN/467616.
35 Kenmerk: ACM/UIT/530533.
36 Kenmerk: ACM/UIT/530582.
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orderbevestiging van 25 oktober 2019 is het volgende gecommuniceerd: “DOOR DE WISSELENDE
DRUKTE KAN HET VOORKOMEN DAT WE DE LEVERTIJD VAN MAXIMAAL 3 DAGEN SOMS
OVERSCHRIJDEN. IN DAT GEVAL: VRAGEN WE JE OM BEGRIP EN BIEDEN WE ONZE
EXCUSES AAN VOOR HET EVENTUELE ONGEMAK! WE PROBEREN ALLE PAKKETEN Z.S.M.
TE VERZENDEN :-)”. We Love Musthaves reageert op navraag van de consument bij beide
bestellingen dat deze worden verstuurd of al onderweg zijn. Via Instagram laat We Love Musthaves
weten dat zij via dit kanaal geen vragen beantwoorden of berichten lezen. De consument dient te
mailen naar welovemusthaves@gmail.com. Dit terwijl bij de bestelling staat “via hier houden we je
op de hoogte.” Wanneer de consument haar geld terugeist en aankondigt aangifte te gaan doen bij
de politie, laat We Love Musthaves weten dat eerst het product wordt geleverd voordat de
consument haar geld terug krijgt. De consument verwijst tot slot naar de Algemene Voorwaarden
die op de website vermeld staan, maar ook daarop krijgt de consument geen reactie. Eind
december 2019 heeft de consument daadwerkelijk aangifte bij de politie gedaan. Het
aankoopbedrag dat de consument via Paypal heeft betaald, krijgt de consument uiteindelijk eind
november 2019 terug van Paypal. Het bedrag dat betaald is via Tikkie heeft de consument, op
moment van verklaring, niet terugkregen van We Love Musthaves.37
27. Een tweede consument heeft op 27 augustus 2019 via de website een bestelling geplaatst. Via
Instagram heeft zij dezelfde dag nog een product bijbesteld. Dit heeft de consument met een Tikkie
betaald. De bestelling is vervolgens door de consument teruggestuurd en op 29 augustus 2019
afgeleverd bij We Love Musthaves. Op 25 september 2019 stuurt de consument via Instagram een
bericht dat zij haar geld nog niet heeft ontvangen. We Love Musthaves reageert vervolgens dat zij
de order niet kunnen terugvinden, waarna de consument screenshots toestuurt. We Love
Musthaves geeft aan dat de consument het beste via e-mail kan reageren en dat het via het
systeem wordt teruggeboekt. Er kan alleen een tegoedcode worden aangemaakt. Vervolgens stuurt
de consument meermaals een bericht met het verzoek het geld terug te storten, maar daarop
ontvangt zij geen reactie van We Love Musthaves. Haar laatste bericht is van 10 december 2019 en
op moment van verklaring heeft zij nog geen geld of tegoedcode ontvangen van We Love
Musthaves.38
28. Een derde consument heeft op 25 juli 2019 een bestelling ter waarde van EUR 61,89 geplaatst en
gekozen voor achteraf betalen met Billink. Op 6 augustus 2019 ontving zij een track&trace code,
uiteindelijk heeft zij de bestelling op 20 augustus 2019 ontvangen. De consument heeft de bestelling
vervolgens op 21 augustus 2019 geretourneerd en heeft zij via Post NL bericht gekregen dat We
Love Musthaves het op 22 augustus 2019 heeft ontvangen op haar postbusadres. De consument
kreeg vervolgens geen geld terug, maar een tegoedcode. De verklaring hiervoor was dat het zou
gaan om een sale-item en daarvoor krijgt de consument geen geld terug. De consument geeft aan
dat zij ook een product buiten de sale heeft gekocht en dat zij daarvoor het geld terug wil.
Ondertussen heeft de consument wel de rekening van Billink betaald, omdat er een boete van EUR
30,- bijkwam en een deurwaarder zou langskomen. De consument geeft aan dat zij voor
25 september haar geld terug wil, anders doet zij aangifte bij de politie. Op 5 oktober 2019 doet de
consument aangifte bij de politie. We Love Musthaves reageert dat zij het niet helemaal eens met
de aangifte want “we lichten niemand op dus jammer dat je dit zo ervaart”. De consument reageert
daarop dat zij nog steeds recht heeft op haar geld terug. Waarop We Love Musthaves reageert met:
“Mocht de aangifte worden ingetrokken zullen we een tegoedcode voor je aanmaken We hopen je
daarmee te kunnen helpen met het probleem en het ongemak”. In ieder geval tot moment van
verklaring heeft de consument niets meer vernomen.39
Kenmerk: ACM/IN/468728.
Kenmerk: ACM/IN/468726.
39 Kenmerk: ACM/IN/469493 en ACM/IN/469492.
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29. Een vierde consument heeft op 28 november 2019 een bestelling ter waarde van 44,92 EUR
geplaatst op de website van We Love Musthaves. Op 6 december 2019 heeft zij navraag gedaan
naar haar bestelling, waarop zij een automatisch bericht kreeg dat het langer zou duren (“*
ORDERS WORDEN WEL GEWOON VERSTUURD, DEZE HEBBEN ECHTER EEN LANGERE
LEVERING VAN MAXIMAAL 2 WEKEN.”). Op 10 december 2019 ontvangt de consument een
track&trace code. De daarop volgende dagen verschoof de leveringsdatum op en na een week
werd er geen nieuwe leverdatum meer ingepland. Na meerdere e-mails te hebben gestuurd, met
een enkele keer een persoonlijke reactie van We Love Musthaves vragend naar het ordernummer,
heeft de consument op 17 december 2019 aangegeven dat zij We Love Musthaves in gebreke stelt
wegens het niet nakomen van de koopovereenkomst en het niet leveren van het betaalde en
bestelde product. Op 20 december 2019 laat de consument weten dat zij aangifte bij de politie gaat
doen. Op 22 januari 2019 doet de consument nogmaals per e-mail een oproep om haar geld terug
te storten. Dezelfde dag ontvangt de consument bericht van We Love Musthaves dat er een
tegoedcode is aangemaakt. Hierop heeft de consument aangegeven niet akkoord te gaan.
Gedurende deze periode waar reactie van We Love Musthaves uitbleef heeft de consument ook op
de Instagram- en Facebookpagina’s van We Love Musthaves reacties achtergelaten. Deze reacties
zijn verwijderd en de consument is geblokkeerd op beide kanalen. Op moment van verklaring heeft
zij haar geld nog niet terug.40
30. Een vijfde consument heeft op 28 september 2019 een bestelling geplaatst van 3 producten ter
waarde van 79,92 EUR. De consument probeert via social media en e-mail navraag te doen naar
haar bestelling. De consument wordt uiteindelijk geblokkeerd op Instagram. Op 7 oktober heeft de
consument telefonisch contact proberen op te nemen, maar het nummer wat op de website stond
was niet in gebruik. Op17 oktober 2019 doet de consument aangifte bij de politie. Op
19 oktober 2019 reageert We Love Musthaves als volgt: “Beste Bij intrekking aangifte wordt deze
verstuurd. Deze staat nu on hold. Lieve groet”. De consument reageert op 21 oktober 2019 dat de
aangifte blijft staan en dat de bestelling geannuleerd kan worden. We Love Musthaves laat dezelfde
dag weten dat annuleren niet kan, omdat de bestelling in het proces zit. In een mail daarop volgend
geeft We Love Musthaves aan dat de bestelling wel retour gestuurd kan worden bij ontvangst. Op
23 oktober 2019 verstuurt We Love Musthaves een verzendbevestiging met een track&trace code.
In een aparte e-mail laat We Love Musthaves aan de consument weten dat bewijs van verzending
naar de politie is gestuurd en de consument wordt verzocht om de aangifte in te trekken, “anders
geven wij de zaak uit handen aan onze advocaat”. Op 28 oktober 2019 laat de consument weten
dat zij twee van de drie producten heeft ontvangen en wanneer zij het derde product kan
verwachten. We Love Musthaves laat weten dat dit product wordt nagestuurd en verzoekt de
consument wederom de aangifte bij de politie in te trekken. Dit herhaalt We Love Musthaves op
7 november 2019 in een e-mail waarin wederom wordt aangegeven dat een advocaat wordt
ingeschakeld. Op moment van verklaring is het derde product niet ontvangen en heeft de
consument ook nog geen geld terug ontvangen voor dit product.41
31. Een zesde consument heeft op 25 juli 2019 een bestelling geplaatst ter waarde van 109,85 EUR.
Uit het meegestuurde retourformulier volgt dat de consument de bestelling op 20 augustus 2019
heeft ontvangen. De consument heeft de bestelling teruggestuurd, maar geen terugbetaling
ontvangen. De consument heeft hierover meerdere keren contact gehad per e-mail, maar dat
verliep stroef. Op het telefoonnummer dat op de website staat is We Love Musthaves niet
bereikbaar. Op moment van verklaring heeft de consument nog geen terugbetaling ontvangen. 42
Kenmerk: ACM/IN/470101.
Kenmerk: ACM/IN/470535 en ACM/IN/470536.
42 Kenmerk: ACM/IN/472977.
40
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3 Betrokken onderneming
32. Het onderzoek van de ACM richt zich op de gedragingen van [VERTROUWELIJK], handelend
onder de naam [VERTROUWELIJK] handelend onder de naam We Love Musthaves. Uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat We Love Musthaves op 6 maart 2012 is
opgericht en is gevestigd in Tilburg.43 Het bezoekadres is Professor Romeinstraat 11f, 5013 BX te
Tilburg. De beschrijving van de werkzaamheden van [VERTROUWELIJK] handelend onder de
naam We Love Musthaves zoals opgenomen in het uittreksel van de Kamer van Koophandel luidt
als volgt: “het publiceren van modenieuws en trends, gekoppeld aan een webshop”. De eigenaar
van We Love Musthaves is [VERTROUWELIJK].

4 Wet oneerlijke handelspraktijken en overeenkomsten op
afstand
Wettelijk kader
33. De Wet oneerlijke handelspraktijken bevat bepalingen betreffende oneerlijke handelspraktijken
opgenomen in afdeling 3A van Titel 3 van boek 6 (artikelen 193a en volgende) Burgerlijk Wetboek
(hierna: BW). De bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten zijn
opgenomen in afdeling 2B van Titel 5 van boek 6 (Artikelen 230g-230z) BW.
34. Op grond van artikel 2.2 van de Wet handhaving consumentenbescherming (hierna: Whc), gelezen

in samenhang met onderdeel a van de bijlage van de Whc, is de ACM belast met de handhaving
van deze bepalingen. De ACM wordt in deze artikelen aangewezen om toezicht te houden op de
naleving van artikelen 8.2a en 8.8 Whc.
35. 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. Via de website www.welovemusthaves.com en via social mediakanalen, zoals Facebook en
Instagram, biedt We Love Musthaves producten aan consumenten aan. De gedragingen en
verkoopwijze via internet van We Love Musthaves hebben het kenmerk dat meerdere consumenten
op eenzelfde manier zijn of kunnen worden bereikt 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.
36. Indien sprake is van een inbreuk op de bepalingen genoemd in bijlage a bij de Whc kan de ACM op
grond van artikel 2.9 Whc een last onder dwangsom en/of bestuurlijke boete opleggen.
37. Artikel 6:193a, eerste lid, aanhef en onder a t/m f, BW luidt:
“1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
b. handelaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt;
c. product: goed, elektriciteit daaronder begrepen, of dienst;

43

Kenmerk: ACM/IN/464680.
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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;
e. besluit over een overeenkomst: een door een consument genomen besluit over de vraag of, en,
zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt, behoudt of
van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het product, ongeacht of de
consument overgaat tot handelen;
f. professionele toewijding: normale niveau van bijzondere vakkundigheid en van zorgvuldigheid dat
redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag worden verwacht, in
overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de voor die
handelaar geldende professionele standaard en eerlijke marktpraktijken;”
38. Artikel 6:230g, eerste lid, aanhef en onder a, b, en e, BW luidt:
“1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit vallen;
b. handelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-,bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor
zijn rekening optreedt;
[…]
e. overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand
zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met
het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of
meer middelen voor communicatie op afstand;”
39. We Love Musthaves handelt bij de online verkoop van haar producten aan consumenten in de
uitoefening van haar bedrijf en valt daarmee onder de definitie van “handelaar” als bedoeld in artikel
6:193a, eerste lid, aanhef en onder b, BW en als bedoeld in artikel 6:230g, eerste lid, aanhef en
onder b, BW.

5 Handelswijze We Love Musthaves en beoordeling
40. Op basis van de verzamelde informatie tijdens het onderzoek van de ACM is de volgende
handelswijze van We Love Musthaves vastgesteld. Via verschillende kanalen (webwinkel en social
media) verkoopt We Love Musthaves kleding en modeaccessoires aan consumenten. Op de social
media accounts44 zien consumenten afbeeldingen van producten die verkocht worden. De
consument wordt via het social media account doorgelinkt naar de website
www.welovemusthaves.com om de aankoop te voltooien.

5.1

Informatieverplichting: precontractuele informatie over levering van
goederen

5.1.1 Wettelijk kader
41. Artikel 6:230m, eerste lid, aanhef en onder g, BW luidt:

44

https://nl-nl.facebook.com/WeLoveMusthaves en https://www.instagram.com/welovemusthaves/.
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“1. Voordat de consument gebonden is aan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst
buiten de verkoopruimte, dan wel aan een daartoe strekkend aanbod, verstrekt de handelaar de
consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:
[…]
g. de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de handelaar zich verbindt de
zaak te leveren of de diensten te verlenen en, voor zover van toepassing, het
klachtafhandelingsbeleid van de handelaar;
42. Op grond van artikel 6:230m, eerste lid, aanhef en onder g, BW is We Love Musthaves verplicht om
de consument op duidelijke en begrijpelijk wijze informatie te verstrekken over onder meer de
levering en de termijn waarbinnen We Love Musthaves zich verbindt de zaak te leveren, voordat de
consument gebonden is aan een overeenkomst op afstand.

5.1.2 Handelswijze en beoordeling
43. Op de website www.welovemusthaves.com, zoals vastgelegd op 19 maart 2020, staat met een
banner het volgende aangegeven45: “ ☆ Gratis verzending vanaf 75 euro ☆ Let op! Momenteel is
onze verzendtijd langer.” Zie bijlage 1, afbeelding 1.
44. Op de pagina “Nieuw!” staat onder de banner het volgende vermeld over de levertijd46:
“Let op! Soms verkopen wij items met een langere levertijd, dit vermelden wij altijd bij de info van
het item.” Zie bijlage 1, afbeelding 2. Dit geldt ook voor dezelfde pagina op de Facebookpagina van
We Love Musthaves. Zie bijlage 1, afbeelding 3.
45. Wanneer er wordt doorgeklikt op een specifiek product, dan wordt op de productpagina47 op
meerdere plekken weergegeven wat de levertijd en beschikbaarheid van het product is. Zo wordt
naast het product aangegeven of het product op voorraad is. Onder het tabje “informatie” wordt
nadere informatie over de levering gegeven, bijvoorbeeld “Levering eind april”, “Levering april” of
“De levering is eind maart”.48 Ook staat er bij een aantal producten geen nadere informatie over de
levering. Tot slot wordt bij ieder product, op dezelfde pagina, aangegeven dat “Binnen 1-3
werkdagen wordt je bestelling verzonden”. Zie bijlage 1, afbeelding 4 en 5 .
46. Tevens is er een aparte pagina, zowel op de website als op de Facebookpagina, over bestellen en
levertijd, waar de volgende informatie over levertijd is opgenomen49:
“Als je een musthave bij ons besteld [sic] is het natuurlijk logisch dat je deze zo snel mogelijk wilt
ontvangen, daarom proberen wij ons best te doen om de bestelde musthaves zo snel mogelijk bij
jou thuis af te leveren.
Als de musthaves bij ons op voorraad zijn, worden deze doorgaans binnen 1-3 werkdagen bij je
thuis bezorgd. Mocht het voorkomen dat er een musthave bij je bestelling zit dat niet direct geleverd
kan worden laten we je dit z.s.m. per mail weten en wordt er voor een passende oplossing gezorgd.”
47. In de Algemene Voorwaarden op de website staat een apart kopje “levertijd” waarin onder andere
staat vermeld dat de klant het recht heeft de overeenkomst kosteloos te ontbinden bij overschrijding
van de maximale levertijd van 10 werkdagen.50 Zie bijlage 2, afbeelding 1.
Kenmerk: ACM/UIT/530765, dianummer 2.
Kenmerk: ACM/UIT/530765, dianummers 10 en 62.
47 Kenmerk: ACM/UIT/530765, dianummers 32 en 66.
48 Kenmerk: ACM/UIT/530765, dianummers 32, 36, 39 en 41.
49 Kenmerk: ACM/UIT/530765, dianummers 6, 7, 58, 59 en 60.
50 Kenmerk: ACM/UIT/530765, dianummer 52.

45
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48. Op 2 maart 2020 heeft We Love Musthaves toegelicht dat rond november 2019 klanten na het
plaatsen van een bestelling bij We Love Musthaves een automatische e-mail ontvingen. Hierin is
opgenomen dat orders wel gewoon verstuurd worden, maar een langere levertijd hebben van
maximaal drie weken.51 Zie bijlage 1, afbeelding 10
49. Op 16 maart 2020, in reactie op de informatievordering van de ACM d.d. 2 maart 2020, heeft We
Love Musthaves een toelichting gegeven op het bestelproces.52 We Love Musthaves streeft ernaar
om de items binnen 1 tot 3 werkdagen te leveren. Mocht er een andere levertijd zijn, dan staat dat
vermeld bij het product zelf. Ook staat bovenaan de webpagina een uitleg per categorie dat er een
langere levertijd kan zijn. Volgens We Love Musthaves komt het nog vaak voor dat de consument
de levertijd over het hoofd ziet en contact zoekt. Via social media wordt gecommuniceerd dat
consumenten een zogenoemde “pre-order” kunnen plaatsen. Dit betekent dat een consument een
bestelling kan plaatsen voordat het product binnen is. Tot slot geeft We Love Musthaves aan dat zij
per e-mail consumenten tussendoor op de hoogte houdt van een latere levering.
50. De ACM constateert dat We Love Musthaves op haar website en op social media kanalen, zoals
Facebook, verschillende, onduidelijke en tegenstrijdige uitingen doet over de levertijd van haar
producten. Uit randnummers 43 tot en met 45 volgt dat We Love Musthaves een vermelding maakt
dat de verzendtijd langer is, maar er wordt niet vermeld wat deze langere verzendtijd inhoudt. Op
individuele productpagina’s worden meerdere, tegenstrijdige, uitingen over de levertijd gedaan
(randnummer 45). Ook heeft We Love Musthaves een aparte pagina over bestellen en levertijd,
waarop wordt aangegeven dat een bestelling doorgaans binnen 1 tot 3 werkdagen wordt bezorgd,
als het product op voorraad is. Dat deze levertijd ook het streven is van We Love Musthaves, wordt
bevestigd in de reactie van 16 maart 2020.
51. Op basis van de standaard informatie op de website zou de consument ervan uit mogen gaan dat
een bestelling binnen 1 tot 3 werkdagen wordt geleverd. Dat er op verschillende plekken andere
informatie is opgenomen, maakt dit niet anders. Er wordt namelijk door We Love Musthaves niet
duidelijk gemaakt wat een langere levertijd inhoudt. En bij de specifieke productinformatie wordt
veelal weergegeven in “april” of “eind maart”. Dit geeft een indicatie van een langere levertermijn,
maar de consument kan hieruit niet voldoende opmaken om welke levertermijn het gaat. Daar komt
bij dat op dezelfde pagina ook wordt weergeven dat een product “op voorraad” is en de
standaardvermelding van een levertijd staat vermeld als van 1 tot 3 werkdagen.

5.1.3 Conclusie
52. De ACM is van oordeel dat We Love Musthaves niet op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie
verstrekt over de levering en de termijn waarbinnen We Love Musthaves zich verbindt de zaak te
leveren, voordat de consument gebonden is aan de overeenkomst op afstand. Dit is een overtreding
van 6:230m, eerste lid, aanhef en onder g, BW.

5.2

Misleidende handelspraktijk: de levering van goederen

5.2.1 Wettelijk kader
53. Artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder b, BW luidt als volgt:
51
52

Kenmerk: ACM/IN/467085.
Kenmerk: ACM/IN/471146.
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“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;
[…]
waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat
hij anders niet had genomen.”
54. Volgens artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder b, BW is er sprake van een misleidende
handelspraktijk wanneer er informatie over de beschikbaarheid en levering van een product wordt
verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden. Hierdoor
kan de consument een besluit nemen dat hij anders niet had genomen.

5.2.2 Handelswijze en beoordeling
55. Uit voorgaande bevindingen is gebleken dat We Love Musthaves voorafgaand aan de
overeenkomst onduidelijke informatie verstrekt over de levering van haar producten.
56. Uit de informatie die de ACM van het LMIO heeft ontvangen, komt naar voren dat in de periode juli
2019 tot en met februari 2020 84 aangiftes zijn gedaan tegen We Love Musthaves. Meer dan de
helft van deze aangiftes ziet in ieder geval op niet of late levering door We Love Musthaves.
57. De ACM heeft in de periode juli 2019 tot en met februari 2020 via ACM ConsuWijzer 34 meldingen
van consumenten ontvangen over We Love Musthaves. Circa de helft van deze meldingen ziet op
het niet of laat leveren van bestellingen door We Love Musthaves.
58. Volgens We Love Musthaves wordt de consument per e-mail op de hoogte gehouden over de
levertijd. Een voorbeeld van een dergelijke e-mail is de e-mail die in november en december 2019
automatisch aan consumenten werd verstuurd. Hierin werd vermeld dat orders een langere levering
van maximaal drie weken hebben (zie bijlage 1, afbeelding 10). De consument ontvangt deze
informatie pas nadat de consument een bestelling heeft geplaatst.
59. Uit de verklaringen van consumenten (zie randnummers 26 tot en met 31) blijkt vervolgens dat de
gecommuniceerde levertijd, die zowel op de website wordt vermeld als in de correspondentie
daarna, meermaals wordt overschreden en dat consumenten zelf navraag moeten doen wanneer
de bestelling wordt geleverd. We Love Musthaves reageert hier niet of beperkt op. Ook
communiceert We Love Musthaves in sommige gevallen een aangepaste levertijd die (wederom)
niet wordt nagekomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een consumentenverklaring53 waar We Love
Musthaves de klant mailt dat het product dezelfde week of begin van de week erop zal worden
verstuurd. Twee weken later heeft de consument nog steeds niets ontvangen.
60. Uit vier van de zes consumentenverklaringen blijkt dat We Love Musthaves de consument een
verzendbevestiging, inclusief track & trace code van Post NL, stuurt. Op basis van de track & trace
code, die door We Love Musthaves wordt aangemaakt, kan de consument zijn of haar bestelling
53

Kenmerk: ACM/IN/468728.
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volgen. Vervolgens blijkt echter dat de verzending steeds opgeschoven wordt. In een geval duurde
het nog twee weken voordat de bestelling daadwerkelijk geleverd werd.54 In een ander geval werd
na een week geen nieuwe leverdatum meer ingepland.55
61. Ook hebben meerdere consumenten aan We Love Musthaves gecommuniceerd dat zij aangifte
gaan doen en hebben gedaan. Op het moment dat de consument dit communiceert, gaat We Love
Musthaves wel in sommige gevallen over tot levering56 of stuurt zij een tegoedcode toe57.

5.2.3 Conclusie
62. We Love Musthaves communiceert niet alleen voorafgaand aan de aankoop, maar ook daarna
verschillende informatie over de levertijd. Hiermee verstrekt zij onduidelijke informatie over de
levertijd en doet zij beloftes hierover die vervolgens niet worden nagekomen. Uit meldingen en
consumentenverklaringen blijkt dat in de praktijk een (veel) langere levertijd wordt gehanteerd. Ook
door het versturen van een track & trace code wekt zij wederom de verwachting van de consument
dat de bestelling op korte termijn geleverd wordt, terwijl dit vervolgens niet waargemaakt wordt. In
enkele gevallen wordt er uiteindelijk zelfs niets geleverd.
63. De ACM acht deze handelspraktijk van We Love Musthaves misleidend, omdat de consument op
basis van (precontractuele) informatie over de levertijd een andere verwachting van de levertijd
heeft of kan hebben. We Love Musthaves levert producten niet of (veel) later dan wordt
gecommuniceerd. De levertijd is een van de factoren waarop de consument zijn besluit baseert om
een aankoop te doen bij de handelaar. Had de consument geweten dat de levertijd langer zou zijn
dan wordt aangegeven, dan had de gemiddelde consument een ander besluit over de
overeenkomst kunnen nemen en mogelijk afgezien van de aankoop. De ACM is van oordeel dat dit
een overtreding is van artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder b, BW.

5.3

Informatieverplichting: herroeping van de overeenkomst door de
consumenten en tijdige terugbetaling

5.3.1 Wettelijk kader
64. Artikel 6:230m, eerste lid, aanhef en onder h, BW luidt:
“1. Voordat de consument gebonden is aan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst
buiten de verkoopruimte, dan wel aan een daartoe strekkend aanbod, verstrekt de handelaar de
consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:
[…]
h. wanneer een recht van ontbinding van de overeenkomst bestaat, de voorwaarden, de termijn en
de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel 230o, alsmede het
modelformulier voor ontbinding opgenomen in bijlage I, deel B, van de richtlijn;”
65. Artikel 6:230o, eerste lid, aanhef en onder b, BW:
“1. De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte
zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na:
[…]
b. bij een consumentenkoop:
Kenmerk: ACM/IN/469492 en ACM/IN/469492.
Kenmerk: ACM/IN/469492 en ACM/IN/469492.
56 Kenmerk: ACM/IN/468728 en kenmerk: ACM/IN/470536.
57 Kenmerk: ACM/IN/470101.
54
55
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1°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, de zaak heeft ontvangen;
2°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling
meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
3°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van
een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
4°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige
levering van zaken gedurende een bepaalde periode;”
66. Artikel 6:230r BW luidt:
“1. De handelaar vergoedt na ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 230o
onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot
ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.
2. De handelaar komt de in lid 1 bedoelde verbintenis na, met gebruikmaking van hetzelfde
betaalmiddel als door de consument is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de
consument rustende verbintenissen, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel
heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument hierdoor geen kosten mag hebben.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de handelaar niet verplicht de bijkomende kosten terug te
betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door de handelaar
aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
4. Tenzij de handelaar heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde
zaken zelf af te halen, kan de consument eerst nakoming vorderen van de in lid 1 bedoelde
verbintenis nadat de handelaar de zaken heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij
de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.”
67. Op grond van art. 6:230o lid 1 BW heeft de consument het recht om de koopovereenkomst binnen
14 dagen na de dag van ontvangst van het product, te herroepen. Als de consument daar gebruik
van maakt, moet de handelaar op grond van art. 6:230r BW alle betalingen (inclusief
verzendkosten) die hij van de consument heeft ontvangen, terugbetalen. Dit moet onverwijld, maar
in ieder geval binnen 14 dagen nadat de handelaar de verklaring van de consument heeft
ontvangen. Of de handelaar mag met terugbetaling wachten totdat hij het pakket retour heeft
ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang
welk tijdstip het eerst valt volgens artikel 6:230r lid 4 BW.
68. Volgens artikel 6:230r lid 1 BW dient de terugbetaling in geval van herroeping van de
overeenkomst door middel van hetzelfde betaalmiddel te gebeuren als waarmee de consument het
product heeft betaald. Hierop geldt alleen de uitzondering als de consument vooraf uitdrukkelijk
heeft ingestemd met een ander betaalmiddel.

5.3.2 Handelswijze en beoordeling
69. Op 17 februari 2020 heeft de ACM de website van We Love Musthaves vastgelegd. Op de website
staat een link met de naam “Ruilen & Retourneren”. Op deze pagina staat uitleg over hoe
herroeping of ruilen in zijn werk gaat.
70. Onder het kopje “Check eerst of jouw bestelling in aanmerking komt voor retourneren” worden
enkele beperkingen opgelegd. Er staat dat er geretourneerd of geruild kan worden binnen 14
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dagen. Badmode mag alleen retour worden gestuurd wanneer de hygiënestrip nog in het broekje
zit, en deze kunnen worden omgewisseld voor een ander model of maat. Anders krijgt men een
tegoedcode.58 Over de terugbetaling staat dat binnen 14 werkdagen het aankoopbedrag wordt
teruggestort. Deze termijn gaat pas in nadat We Love Musthaves een e-mail heeft gestuurd waarin
de beoordeling en goedkeuring van het retour staat. Verder wordt onder een “let op” nog
aangegeven dat de consument een shoptegoed in plaats van het aankoopbedrag ontvangt als er
producten zijn besteld met een kortingscode of een cadeaubon. Zie bijlage 1, afbeelding 6 en 7.
71. In de Algemene Voorwaarden, die op de website te vinden zijn, staat informatie vermeld over de
termijn en wijze van terugbetaling.59 Hierin staat vermeld dat We Love Musthaves binnen 14 dagen
na ontvangst van het geretourneerde product zal terugstorten op de bankrekening van de
consument. Zie bijlage 2, afbeelding 2.
72. Ook staat in de Algemene Voorwaarden vermeld dat consumenten in plaats van geld terug, voor
een aantal producten een shoptegoed ontvangen dat een jaar geldig is. Dit geldt voor de volgende
producten: “items die zijn besteld met het gebruik van een kortingscode; items die zijn besteld met
het gebruik van een cadeaubon; bikini's/ondergoed en andere "hygiëne" artikelen waarvan
bijvoorbeeld de hygiëne strip is verwijderd uit de slip.” Zie bijlage 2, afbeelding 3.
73. Uit meldingen van consumenten die bij ACM ConsuWijzer zijn ingediend60 komt naar voren dat We
Love Musthaves na herroeping van de overeenkomst door de consument het betaalde bedrag niet
(tijdig) terugbetaalt aan de consument. Ook komt naar voren dat er tegoedcodes worden uitgegeven
als de consument een afgeprijsd product heeft gekocht en gebruik maakt van het herroepingsrecht.
74. Aangiften van het LMIO61 onderschrijven dit beeld. Uit circa een derde van de ontvangen aangiftes
blijkt dat We Love Musthaves na retournering van de bestelling door de consument niet terugbetaalt
en in een aantal gevallen ontvangt de consument uiteindelijk een tegoedcode. Daarnaast ziet een
groot deel van de meldingen erop dat We Love Musthaves geen geld terugbetaalt wanneer de
consument de bestelling niet heeft ontvangen.
75. Tot slot blijkt uit verschillende consumentenverklaringen62 dat er niet binnen de wettelijke termijn
van 14 dagen na herroeping van de overeenkomst wordt terugbetaald. Uit een
consumentenverklaring (zie randnummer 28) blijkt dat er ook bij afgeprijsde producten geen geld
terug wordt betaald en in plaats daarvan een tegoedcode wordt verstrekt.
76. Op de website staat onder “Ruilen & Retourneren” dat badmode alleen met hygiënestrip in het
broekje retour gezonden kan worden en kan worden omgeruild voor een ander model of maat. Als
dat geen optie is, dan krijgt men een tegoedcode. Hieruit valt af te leiden dat consumenten die
badmode retourneren en de overeenkomst herroepen in geen geval de overeenkomst kunnen
ontbinden en terugbetaald krijgen. Ook niet als de hygiënestrip nog wel aanwezig is. Er wordt in
geval van badmode in zijn geheel niet op de wijze terugbetaald waarop de consument de badmode
heeft betaald.
77. Hoewel in de Algemene Voorwaarden is opgenomen dat producten die via een tegoedcode of
cadeaubon zijn aangeschaft op dezelfde wijze worden terugbetaald, staat op de website onder de
link ‘ruilen en retourneren’ aanvullende, andere informatie (zie randnummer 70). Het is aannemelijk
Kenmerk: Kenmerk: ACM/UIT/530765, dianummer 8 en 9
Kenmerk: ACM/UIT/530765, dianummer 18
60 Zie: ACM/INT/404506, consumentenmeldingen
61 Zie ACM/UIT/534430 (aangiften LMIO inclusief inhoud)
62 Zie verklaringen uit randnummers 26 tot en met 31.
58
59
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dat consumenten eerder de informatie onder de link ‘ruilen en retourneren’ tot zich nemen als zij
besluiten het product terug te sturen dan dat zij zelf actief op zoek gaan naar (andere) informatie in
de Algemene Voorwaarden. De link ‘ruilen en retourneren’ is prominent aanwezig op en
rechtstreeks te benaderen via de homepagina. Bovendien is de gegeven informatie op die twee
plaatsen tegenstrijdig en daarmee verwarrend voor de consument.
78. Uit verschillende consumentenverklaringen63 en het overgrote deel van alle meldingen van
consumenten64 komt naar voren dat er niet binnen de 14 dagen na herroeping van de overeenkomst
wordt terugbetaald. Op de website staat tevens vermeld dat er onder voorwaarden (na beoordeling
van het retour door We Love Musthaves) en binnen 14 werkdagen terugbetaald wordt. Uit het
antwoord op het informatieverzoek van We Love Musthaves komt naar voren dat eens in de twee
weken de retouren in behandeling worden genomen. (zie bijlage 1 afbeelding 10) Hieruit valt af te
leiden dat niet alle terugbetalingen binnen 14 dagen na herroeping van de overeenkomst door de
consument kunnen plaatsvinden.

5.3.3 Conclusie
79. De ACM is van oordeel dat We Love Musthaves onjuiste informatie verstrekt op haar website over
de uitoefening van het herroepingsrecht. Daarmee voldoet zij niet aan de informatieverplichting van
artikel 6:230m, eerste lid, aanhef onder h BW.
80. Daarnaast blijkt in de praktijk dat producten in de sale en producten die niet binnen de
uitzonderingen65 van het herroepingsrecht vallen worden terugbetaald via een tegoedcode. Er wordt
niet in alle gevallen terugbetaald binnen de daarvoor geldende termijn van veertien dagen na
herroeping van de overeenkomst door de consument. Dit levert een overtreding op van artikel
6:230r, eerste lid BW op.
81. Tot slot wordt er niet in alle gevallen terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waar de
consument de aankoop mee heeft gedaan, omdat We Love Musthaves een tegoedcode in plaats
van geld aanbiedt. Dit levert een overtreding op van art. 6:230r, tweede lid BW op.

5.4

Professionele toewijding: bereikbaarheid en klantenservice

5.4.1 Wettelijk kader
82. Artikel 6:193b, tweede lid BW luidt:
[…]
2. Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt:
a. in strijd met de vereisten van professionele toewijding, en
b. het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar
is beperkt of kan worden beperkt,
waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat
hij anders niet had genomen. [..]
Zie verklaringen uit randnummers 26 tot en met 31.
Zie ACM/INT/404506 (CW en externe bronnen meldingen bestand). Bijna alle meldingen gaan over niet (tijdige)
terugbetaling van bestellingen die niet (tijdig) zijn geleverd.
65 De uitzonderingen op het herroepingsrecht worden in artikel 6:230p BW vermeld. Sale producten worden hierin niet
vermeld. Hygiënische producten waarvan de verzegeling is verbroken zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht (art.
6:230p aanhef f onder 3 BW.

63
64
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83. In artikel 6:193a, aanhef en onder f BW wordt professionele toewijding gedefinieerd als het normale
niveau van bijzondere vakkundigheid en van zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten
aanzien van consumenten mag worden verwacht, in overeenstemming met de op hem rustende
verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de voor die handelaar geldende professionele standaard en
eerlijke marktpartijen.
84. Uit de Memorie van Toelichting bij de implementatie van de richtlijn betreffende oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt blijkt dat in de
definitie van professionele toewijding twee elementen zijn opgenomen. Het eerste element is de
bijzondere vakkundigheid en het tweede de zorgvuldigheid. Indien een handelaar ten aanzien van
beide elementen op een normaal niveau (of hoger) functioneert, is hij professioneel toegewijd. Dit
zal per geval moeten worden vastgesteld aan de hand van de concrete omstandigheden van het
geval.

5.4.2 Handelswijze en beoordeling
Bereikbaarheid
85. Op de website66 staan contactgegevens vermeld, waaronder een mobiel telefoonnummer en emailadres. Ook wordt de mogelijkheid vermeld om via een live chat contact op te nemen in geval
van vragen. Zie bijlage 1, afbeelding 8 en 9.
86. De informatie die We Love Musthaves zelf geeft op vragen uit de informatievordering met betrekking
tot contactmogelijkheden is:
“We hebben nu ook een live chat functie waar men vragen kan stellen en contact kunt zoeken.
Deze chat probeer ik zelfs in het weekend en tijdens avond uren te beantwoorden, zo ook vragen
via Instagram en Facebook.67
En:
De klant kan met ons in contact komen via de mail: welovemusthaves@gmail.com, via
[VERTROUWELIJK] via Instagram & Facebook chat en via onze live chat.”
De mail beantwoord ik iedere dag (behalve soms in het weekend). En via social media sta ik
eigenlijk 24/7 in contact met de klanten want hier antwoord ik ook 's avonds en in het weekend
berichten van mensen. Vaak zijn dit vragen over de pasvorm of over uitverkochte musthaves.”
Verder geeft We Love Musthaves aan dat:
“De klachten uit het verleden van de consumenten snap ik heel goed, en deze neem ik ook heel
serieus. Daarom is het ook echt mijn intentie om hier voor de volle 100% op te letten en om niet
meer zo nalatig te zijn in de toekomst.” 68
87. Toezichthoudend ambtenaren hebben op 17 februari 2020 en 19 maart 2020 de website
www.welovemusthaves.com vastgelegd, waarbij het bestaan van de live chat en het icoon waarnaar
verwezen wordt onder de link ‘contact’ niet is waargenomen op de website.
Kenmerk: ACM/UIT/399666 dianummer 20, 21
Kenmerk: ACM/IN/471146.
68 Kenmerk: ACM/IN/469550

66
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88. Uit meldingen van consumenten bij ACM ConsuWijzer, de verklaringen en de aangiften van het
LMIO komt naar voren dat er vanuit We Love Musthaves gestuurd wordt op contact via de e-mail.
Als de consument via het telefoonnummer contact zoekt en via Whatsapp vragen stelt over de
bestelling, wordt door We Love Musthaves verzocht om dit per e-mail te doen. Verschillende
consumenten69 geven in hun melding aan dat het telefoonnummer zoals vermeld werd op de
website, niet bereikbaar was. Een toezichthoudend ambtenaar heeft op 2 maart 2020 dit
telefoonnummer gebeld om contact te krijgen, er werd aangegeven dat dit nummer niet in gebruik
is.
Klantenservice en klantadministratie
89. Consumenten geven in meldingen aan dat er geen (tijdige) reactie wordt gegeven op e-mails en dat
er gebrekkig gecommuniceerd wordt. Dat wil zeggen dat er niet inhoudelijk ingegaan wordt op
vragen die gesteld worden. Consumenten stellen dat, in geval van negatieve berichtgeving of
vragen die zij plaatsen op de social media pagina’s van We Love Musthaves, deze berichten
worden verwijderd en consumenten worden geblocked op de social media pagina’s van
We Love Musthaves.70
90. We Love Musthaves geeft in antwoord71 op de informatievordering aan dat het lastig is om klachten
of orders terug te halen waarbij consumenten een probleem hebben gemeld, omdat deze e-mails
niet opgeslagen worden en deze na behandeling worden verwijderd. Daarnaast wordt aangegeven
dat:
“Ruilingen worden handmatig afgehandeld via het retourformulier wat de klant met het pakket
terugstuurt. De orders komen wel allemaal binnen via onze backoffice bij lightspeed, wij kunnen per
order zien waarmee de klant heeft betaald.”
91. Tijdens het telefoongesprek dat een toezichthoudend ambtenaar met We Love Musthaves voerde
op 2 maart 2020, is het volgende besproken en verwerkt in een telefoonnotitie72:
“…Maar ze heeft wel de informatievordering doorgenomen en geeft aan dat het aanleveren van de
informatie vrijwel onmogelijk is. Het gaat met name om per individuele order de gevraagde
informatie aan te leveren. Het systeem waar zij mee werkt kan geen uitdraai maken. Per order wordt
enkel de volgende mogelijkheden weergegeven: annuleren, verzonden, wacht op verzending, wacht
op betaling of in de wacht. Als ze per ordernummer de gevraagde informatie moet opleveren, dan
moet ze dit handmatig doen en gaat dit een jaar tijd kosten.
(….)
Ze licht toe dat ze per januari is overgestapt naar Mollie als betaalprovider en dat ze met een nieuw
portal genaamd Lightspeed werkt. Hiervoor werkte ze met Sisow[1]. Dit maakt het terughalen van
betaalgegevens uit die periode ook moeilijk. In Lightspeed kan ze wel alle orders inzien, maar het
zien van facturen en terugbetalen gaat per betaalmogelijkheid (iDeal, Paypal en Billink) anders.
(…)
Ook het aanleveren van een klachtenoverzicht is niet mogelijk. Wanneer een mail is behandeld dan
verwijdert ze deze. Om het overzicht te bewaren. Ook geeft ze aan dat ze gebruikt maakt van een
livechat, maar dit wordt niet opgeslagen. Ook vindt veel communicatie via Instagram en Facebook

Kenmerk: ACM/INT/404506 en ACM/UIT/534430
Kenmerk: ACM/INT/404506
71 Kenmerk: ACM/IN/467085
72 Kenmerk: ACM/INT/400379
[1] Dit is niet geverifieerd, op basis van mondelinge uitspraak.
69

70
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plaats, maar dat gaat veelal over maten van kleding bijvoorbeeld. Bij klachten wordt altijd gevraagd
om dit op de e-mail te zetten.”
92. We Love Musthaves geeft in haar reactie van 12 maart 2020 aan dat zij consumenten per e-mail
informeert dat vragen beperkt beantwoord worden in verband met personeelstekort en verlof en
heeft een voorbeeld van een automatisch antwoord aan de ACM gestuurd. Zie bijlage 1, afbeelding
10.
93. Verder verklaart We Love Musthaves dat als een consument de overeenkomst ontbindt dit via email gaat. Dit wordt niet bij de orders vermeld. Deze twee zaken zouden niet eenvoudig gekoppeld
kunnen worden. Uit het ordersysteem kan geen overzicht worden gemaakt van ontbindingen door
de consument. Dit geldt ook voor de retouren. De retouren worden handmatig verwerkt vanuit het
retourformulier dat de klant met het pakket meestuurt.
Beoordeling
94. Volgens We Love Musthaves is het lastig om klachten of vragen over orders terug te halen, omdat
deze mails niet worden opgeslagen en na behandeling ook verwijderd worden. Retourneringen
worden handmatig verwerkt. We Love Musthaves werkt met verschillende systemen die niet
gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden. We Love Musthaves gebruikt daarmee geen
georganiseerd systeem om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld verwerking, afhandeling, retouren en
terugbetalingen van orders.
95. Uit de verklaringen blijkt tevens dat consumenten worden geblokkeerd op social media.
Consumenten kunnen hierdoor geen berichten meer plaatsen op de social media pagina’s van We
Love Musthaves. We Love Musthaves dreigt tevens met vervolgstappen als aangiften niet
ingetrokken worden. Het onmogelijk maken voor consumenten om reacties te plaatsen op een
communicatiemedium die We Love Musthaves zelf promoot als contactmogelijkheid, getuigt niet
van professioneel handelen.
96. Uit meldingen van consumenten komt naar voren dat We Love Musthaves niet of niet inhoudelijk
reageert op e-mails en telefonisch slecht bereikbaar is. De live chat waarnaar We Love Musthaves
in haar verklaring refereert als contactmogelijkheid is niet waargenomen door toezichthoudend
ambtenaren. Daarmee is vooralsnog niet vast komen te staan dat deze manier van contact wel tot
rechtstreeks en effectieve communicatie leidt. In haar verklaring geeft We Love Musthaves zelf aan
dat e-mails beperkt beantwoord worden in verband met personeelstekort, zie ook de printscreen van
de e-mail die zij daarover richting consumenten zou hebben gestuurd (zie bijlage 1 afbeelding 10).
97. Consumenten mogen verwachten dat zij een (inhoudelijke) reactie krijgen binnen een redelijke
termijn op vragen die gesteld worden en dat hen de kans om een klacht of vraag (via de
voorgeschreven communicatiemedia) voor te leggen, niet wordt ontnomen. De consument verwacht
op basis van de informatie op de website dat er gemakkelijk via diverse kanalen, waaronder social
media, contact kan worden gelegd. Op de social media pagina’s worden negatieve berichten
verwijderd waardoor er een positief beeld ontstaat bij de consument over de ervaringen die andere
consumenten hebben met deze webwinkel. Hierdoor kan het vermogen van de consument om een
geïnformeerd besluit te nemen merkbaar beperkt worden. De consument kan hierdoor een besluit
over een overeenkomst nemen, dat hij anders niet had genomen. Daarnaast mag een consument
verwachten dat de handelaar die meerdere manieren van contactmogelijkheden op de website
aangeeft, op elk van deze mogelijkheden goed bereikbaar is en er effectief en rechtstreeks contact
mogelijk is.
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98. Van een handelaar mag verwacht worden dat hij een gedegen klantadministratie voert en
zorgvuldig omgaat met registratie en verwerking van bestellingen. Een gedegen administratie omvat
in ieder geval dat deze inzichtelijk is, waardoor tevens een goede klachtenafhandeling kan
plaatsvinden.
99. De gemiddelde consument mag verwachten dat iemand die in uitoefening van beroep of bedrijf
handelt, handelt naar de professionele standaard. Verondersteld mag worden dat het
vanzelfsprekend is dat elke handelaar een gedegen administratie voert en deze goed inricht en er
zorgvuldig mee omgaat. Hiervoor gelden voor deze markt geen andere professionele standaarden.
De ACM acht het aannemelijk dat, indien de gemiddelde consument wist dat de handelaar geen
gedegen klantenservice en administratie zou voeren, dit invloed kan hebben om een geïnformeerd
besluit te nemen om al dan niet een overeenkomst te sluiten met deze handelaar.

5.4.3 Conclusie
100. Op basis van de bevindingen, de verklaringen van consumenten73, ACM ConsuWijzer meldingen en
aangiften bij het LMIO omtrent de gebrekkige communicatie, onbereikbaarheid van vermelde
telefonische contactmogelijkheid en het blokkeren van consumenten op social media stelt de ACM
vast dat We Love Musthaves er een onvoldoende klantenservice en klachtafhandeling op na houdt.
Ook het feit dat er geen georganiseerd systeem is om orders, vragen en klachten over bestellingen
bij te houden, levert in het oordeel van de ACM op dat We Love Musthaves handelt in strijd met de
professionele toewijding. Dit levert een overtreding op van artikel 6:193b lid 2 BW.

6 Zienswijze
101. Op 6 juli 2020 heeft de ACM per brief74 een voornemen tot het opleggen van een last onder
dwangsom aan We Love Musthaves toegestuurd. Dit voornemen is tevens op 9 juli 2020 per
e-mail75 aan We Love Musthaves gestuurd.
102. We Love Musthaves heeft de gelegenheid gekregen een zienswijze in te dienen. Voor een
schriftelijke zienswijze kreeg We Love Musthaves de tijd tot en met 20 juli 2020. Indien We Love
Musthaves gebruik wilde maken van de mogelijkheid om mondeling een zienswijze te geven, dan
diende We Love Musthaves dit uiterlijk 13 juli 2020 kenbaar te maken.
103. Op 13 juli 2020 bevestigt We Love Musthaves dat zij voor 20 juli 2020 een schriftelijke zienswijze
zal sturen.76
104. Op 19 juli 2020 verzoekt We Love Musthaves om uitstel voor het indienen van de zienswijze
vanwege vakantie.77 Op 20 juli 2020 reageert een toezichthoudend ambtenaar van de ACM per email dat er uitstel tot en met 22 juli 2020 wordt verleend.78
105. Op 20 juli 2020 vraagt We Love Musthaves of het verleende uitstel verlengd kan worden tot en met
27 juli 2020, omdat zij nog tot 24 juli op vakantie is.79 Dezelfde dag bevestigt een toezichthoudend
ambtenaar van de ACM dat, bij hoge uitzondering, dit verzoek tot uitstel wordt ingewilligd.80
Zie randnummers 28 tot en met 31.
Kenmerk: ACM/UIT/534894.
75 Kenmerk: ACM/UIT/537317.
76 Kenmerk: ACM/IN/515821.
77 Kenmerk: ACM/IN/518572.
78 Kenmerk: ACM/UIT/538030.
79 Kenmerk: ACM/IN/518690.
80 Kenmerk: ACM/UIT/538090.
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106. We Love Musthaves vraagt tot slot in een e-mail van 20 juli 2020 wat er verwacht wordt in de
zienswijze.81 Op 21 juli 2020 reageert een toezichthoudend ambtenaar van de ACM dat de
zienswijze bedoeld is als reactie op de geconstateerde feiten en bevindingen. Ook kan aangegeven
worden indien er in de tussentijd wijzigingen zijn doorgevoerd op de website of in de handelswijze.82
107. Op 27 juli 2020 heeft de ACM de zienswijze van We Love Musthaves per e-mail ontvangen.83

6.1

Zienswijze We Love Musthaves

108. We Love Musthaves geeft in haar zienswijze een toelichting op het ontstaan van We Love
Musthaves en de ontwikkelingen die de onderneming heeft doorgemaakt. We Love Musthaves is
bijna acht jaar geleden ontstaan als webwinkel en vervolgens ook uitgegroeid tot een fysieke winkel.
Door persoonlijke omstandigheden was [VERTROUWELIJK] een periode afwezig en in die periode
verkeerde de webwinkel in zwaarder weer en verloor [VERTROUWELIJK] ook grip op de financiële
situatie. In die periode heeft We Love Musthaves ook te maken gehad met negatieve publiciteit en
is besloten om de fysieke winkel tijdelijk te sluiten. Ook waren er veel negatieve online recensies
van haar doelgroep, namelijk jongeren. Er volgde meer negatieve publiciteit. Ook kon een partij
badmode niet geleverd worden vanwege problemen met de kwaliteit. Dit zorgde ook voor meer
negatieve recensies. Uiteindelijk is besloten om de fysieke winkel te sluiten en te werken vanuit een
magazijn voor de webwinkel.
109. We Love Musthaves schetst dat zij een voordelig magazijn huurt waar de voorraad wordt
opgeslagen en vanuit deze locatie worden ook de pakketten verstuurd. De labels en facturen print
zij thuis. Om kosten te besparen heeft het magazijn geen internetverbinding. We Love Musthaves is,
als een van de eerst gestarte webwinkels, bekend bij een breed publiek en heeft veel trouwe
klanten. Op Instagram heeft We Love Musthaves in sommige weken meer dan een miljoen views
van volgers.
110. We Love Musthaves heeft de afgelopen tijd een aantal veranderingen doorgevoerd:
We Love Musthaves heeft een nieuw telefoonnummer waar consumenten een Whatsapp
bericht naar kunnen sturen.
Een administratief bureau is ingeschakeld om te helpen met de administratie en om te kijken of
de administratie en boekhouding goed zijn ingericht.
[VERTROUWELIJK] is van plan een managementcursus te volgen.
Ook is er sprake van een betere weekplanning zodat de bestellingen vanuit de webwinkel
sneller kunnen worden geleverd.
111. Inzake haar financiële situatie geeft We Love Musthaves aan dat zij hoopt dat er geen last onder
dwangsom wordt opgelegd, omdat zij deze dwangsom, mocht het zover komen, niet kan betalen.
Ondanks het grote aantal volgers, is We Love Musthaves een kleine zelfstandige die ook in de
coronatijd steun heeft gehad van de overheid en daardoor overeind is gebleven.
112. In de zienswijze geeft We Love Musthaves meermaals aan dat zij bereid is om de webwinkel te
verbeteren en vraagt de ACM daarbij ook om hulp, advies en suggesties. De webwinkel is haar

Kenmerk: ACM/IN/518695.
Kenmerk: ACM/UIT/538120.
83 Kenmerk: ACM/IN/520505 en ACM/IN/520506.
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levenswerk. Zij geeft aan dat zij het erg vindt wat er in het verleden is gebeurd en dat zij in de
toekomst niemand wil teleurstellen.
113. Tot slot heeft We Love Musthaves schermafbeeldingen toegestuurd van de websites van zes
webwinkels waaruit volgens We Love Musthaves naar voren komt dat de retourprocedure niet klopt.
Volgens We Love Musthaves vond ze deze webwinkels na vijf minuten zoeken op Instagram. Ze
hoopt hiermee dat niet alleen We Love Musthaves, maar ook andere webwinkels kunnen gaan
voldoen aan de richtlijnen van de ACM.

6.2

Reactie van de ACM op de zienswijze van We Love Musthaves

114. We Love Musthaves gaat in haar zienswijze in algemene zin in op de ontwikkelingen die tot de
huidige situatie hebben geleid. Hierbij gaat We Love Musthaves niet specifiek in op de
geconstateerde overtredingen. Wel worden er een aantal (voorgenomen) aanpassingen toegelicht.
De ACM heeft op 28 juli 202084 de website van We Love Musthaves beoordeeld en vastgelegd.
Hieruit volgt dat het telefoonnummer is aangepast naar het telefoonnummer zoals vermeld in de
zienswijze en waarbij wordt vermeld dat de consument hier een Whatsapp bericht naar kan sturen.
De ACM heeft niet getoetst of en hoe snel We Love Musthaves reageert op een Whatsapp bericht
van een consument. Andere informatie op de website, zoals de aanwezigheid van een livechat of de
informatie over retourneringen, is niet aangepast.
115. Ten aanzien van de overige aanpassingen wordt enkel op hoofdlijnen beschreven wat We Love
Musthaves van plan is en zien deze slechts op een aantal van de geconstateerde overtredingen. De
(voorgenomen) aanpassingen kunnen er mogelijk aan bijdragen dat een deel van de overtredingen
zullen worden beëindigd, maar de ACM kan niet met zekerheid stellen dat de overtredingen op het
moment van schrijven beëindigd zijn. Deze toezeggingen van We Love Musthaves zijn daarom
onvoldoende aanleiding om af te zien van haar voornemen tot het opleggen van een last onder
dwangsom.
116. Dat We Love Musthaves bereid is om veranderingen door te voeren en te gaan voldoen aan wet- en
regelgeving, maakt het oordeel van de ACM niet anders. Hierbij speelt ook een rol dat We Love
Musthaves in 2019 al door de ACM is aangesproken op soortgelijke overtredingen en We Love
Musthaves op dat moment de kans heeft gekregen om haar handelspraktijk aan te passen. Dit is
echter onvoldoende gebeurd, zo bleek uit consumentenmeldingen. De ACM is daarom opnieuw een
onderzoek gestart. In haar instrumentkeuze weegt de ACM onder andere de houding van de
onderneming mee. Door het opleggen van een last onder dwangsom stelt de ACM We Love
Musthaves in de gelegenheid om binnen de begunstigingstermijn te voldoen aan wet- en
regelgeving. Wanneer zij dit doet, dan zal er ook geen dwangsom verbeurd worden.
117. De ACM overweegt het volgende ten aanzien van de financiële situatie van We Love Musthaves en
haar uitspraak dat zij een eventuele dwangsom niet kan betalen. Met het vaststellen van de hoogte
van de dwangsom wordt er gekeken naar de overtredingen en de aard van de overtredingen. Van
de hoogte van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan dat de onderneming de opgelegde
lasten uitvoert waardoor verbeuring van de dwangsommen wordt voorkomen. De dwangsom moet
dus niet te laag, maar ook niet te hoog worden vastgesteld. Een deel van de overtredingen ziet op
geen dan wel late levering en terugbetaling door We Love Musthaves. De schade die geleden wordt
is daarmee gerelateerd aan het aankoopbedrag. De ACM heeft geen inzicht in de omzet van We
Love Musthaves, omdat We Love Musthaves geen orderoverzicht heeft aangeleverd. Wel leidt de
84
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ACM uit meldingen en de verklaringen af dat consumenten veelal meer dan een product
tegelijkertijd bestellen en dat het aankoopbedrag gemiddeld rond de EUR 50,- a 100,- ligt. Bijna
iedere dag worden er nieuwe producten aan de webwinkel toegevoegd. Ook houdt de ACM
rekening met het feit dat We Love Musthaves heeft aangegeven in een traject te zitten met de
gemeente van [VERTROUWELIJK] om meer inzicht te krijgen in de financiële situatie. De ACM is
daarom van mening dat een bedrag van EUR 2.000 per week of gedeelte van de week een
passende hoogte is.
118. Tot slot wijst We Love Musthaves de ACM op andere webwinkels die volgens haar een
retourprocedure hebben die niet in lijn is met wet- en regelgeving. De ACM behandelt deze
informatie als signaal voor haar toezicht. De ACM heeft beperkte onderzoekscapaciteit en middelen
en kan niet iedere onderneming onderzoeken. De prioritering hangt mede af van het aantal en type
signalen en klachten. In dit geval is de ACM een onderzoek gestart naar We Love Musthaves toen
er, na het eerste onderzoek in 2019, meerdere nieuwe signalen zijn ingediend bij de ACM over
soortgelijke gedragingen.

7 Maatregelen
119. [VERTROUWELIJK] handelend onder de naam We Love Musthaves (hierna: We Love Musthaves)
dient de overtreding van de volgende artikelen te beëindigen en beëindigd te houden.
Artikel 6:230m, eerste lid, aanhef en onder g BW;
Artikel 6:193c, eerste lid, sub b BW;
Artikel 6:230m eerste lid, aanhef en onder h BW;
Artikel 6:230r, eerste en tweede lid BW; en
Artikel 6:193b, tweede lid BW.
120. We Love Musthaves kan dit doen door:
Duidelijke en begrijpelijke informatie over de levertermijn te verstrekken op haar website en
andere verkoopkanalen. Deze informatie moet eenduidig zijn zodat de consument, voordat hij
de overeenkomst sluit, weet wat de levertermijn is. Bijvoorbeeld in (werk)dagen. Dit geldt ook
voor de individuele productpagina’s. De informatie over de levertijd dient gebaseerd te zijn op
reële en haalbare verwachtingen.
Bestellingen te leveren binnen de (vooraf) vermelde levertermijn. Indien de levertermijn niet
behaald kan worden, informeert We Love Musthaves hier tijdig (in ieder geval voor het einde
van de levertermijn) en duidelijk richting de consument. De nader gecommuniceerde
levertermijn dient zo concreet mogelijk te zijn zodat de consument een weloverwogen
beslissing kan nemen om de overeenkomst eventueel te ontbinden.
Het aankoopbedrag terug te betalen binnen 14 dagen, indien de overeenkomst ontbonden
wordt op grond van het herroepingsrecht. Dit moet binnen 14 dagen nadat de verklaring van de
consument is ontvangen, of uiterlijk binnen 14 dagen nadat het pakket retour is ontvangen.
Het aankoopbedrag terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel als de consument de
overeenkomst ontbindt op grond van het herroepingsrecht. Dit geldt ook voor artikelen die in de
sale zijn gekocht. Dit dient correct te worden vermeld op de website, zowel in de Algemene
Voorwaarden als op andere relevante pagina’s.
Het retourbeleid en informatie op de website en andere verkoopkanalen aan te passen dat een
consument ook geld terug krijgt in geval van hygiënische producten die teruggestuurd worden
met de verzegeling in tact.
Te handelen naar een professionele standaard. Dit houdt in ieder geval in dat er een gedegen
administratie wordt gevoerd. Deze administratie moet zodanig inzichtelijk zijn dat per order
moet kunnen worden nagegaan wat er mee gebeurd is (datum bestelling en verzending, retour,
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terugbetalingen enz.). Dit geldt ook voor de registratie van vragen en klachten en het
afhandelingsproces daarvan.
Ervoor te zorgen dat de consument op alle aangegeven contactmogelijkheden, zoals
telefonisch, per e-mail en de live chat, in contact kan komen met We Love Musthaves.
Bijvoorbeeld door middel van een werkend telefoonnummer dat ook beantwoord wordt tijdens
de aangegeven bereikbare uren zodat snelle effectieve communicatie met consumenten
mogelijk is.

121. Voor de geconstateerde overtredingen legt de ACM aan We Love Musthaves een last onder
dwangsom op die uiterlijk 30 oktober 2020 moet zijn uitgevoerd. In geval We Love Musthaves op
die datum de overtredingen nog niet volledig heeft beëindigd verbeurt zij een dwangsom van EUR
2.000 per week of een gedeelte van de week dat zij nog niet aan de last onder dwangsom heeft
voldaan, met een maximum van EUR 20.000.
122. De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de overtredingen en de aard van deze
overtredingen. De ACM gaat er vanuit dat de hoogte van de dwangsom voor [VERTROUWELIJK]
handelend onder de naam We Love Musthaves een voldoende prikkel zal zijn om aan deze
lastgeving te voldoen. De ACM heeft er rekening mee gehouden dat We Love Musthaves heeft
aangegeven in een traject te zitten met de gemeente [VERTROUWELIJK] om meer inzicht te krijgen
in de financiële situatie. De dwangsom is niet zodanig hoog dat deze niet in verhouding staat tot de
geconstateerde overtreding.
Voorschrift inzake het verstrekken van gegevens
123. We Love Musthaves informeert de ACM schriftelijk over de wijze waarop zij aan de last onder
dwangsom heeft voldaan.85 In dit kader stuurt We Love Musthaves vervolgens tevens een
rapportage over de periode 1 november tot en met 30 november 2020 toe van de gedane orders,
retourneringen en terugbetalingen waarbij het in één oogopslag duidelijk is wat het verloop is
geweest per order.
Looptijd
124. De last onder dwangsom zal op grond van artikel 12r Iw worden opgelegd voor de duur van twee
jaren.
Begunstigingstermijn
125. We Love Musthaves dient uiterlijk op 30 oktober 2020 aan de verplichtingen opgenomen in dit
besluit te hebben voldaan. Voor de verplichtingen genoemd onder randnummer 119 in dit besluit
geldt dat zij uiterlijk op 2 december 2020 informeert over de wijze waarop zij aan de last onder
dwangsom heeft voldaan. De rapportage van de gedane orders, retourneringen en terugbetalingen
over de periode 1 november tot en met 30 november 2020 moet We Love Musthaves uiterlijk op
4 december 2020 aan de ACM toesturen. Daarmee heeft We Love Musthaves naar het oordeel van
ACM voldoende tijd om de geconstateerde overtredingen te beëindigen.

8 Besluit
126.

85

De Autoriteit Consument en Markt legt aan [VERTROUWELIJK], handelend onder de naam We
Love Musthaves (hierna: We Love Musthaves), een last onder dwangsom op met de volgende
inhoud:

Volgens artikel 12w, eerste lid, van de Instellingswet ACM (hierna: Iw)
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I.

We Love Musthaves moet de overtreding van de volgende artikelen beëindigen en
beëindigd houden:
- Artikel 6:230m, eerste lid, aanhef en onder g, BW,
- Artikel 6:193c, eerste lid, onder b, BW,
- Artikel 6:230m, eerste lid, onder h, BW,
- Artikel 6: 230r, eerste en tweede lid, BW, en
- Artikel 6:193b, tweede lid, BW.

II.

We Love Musthaves kan dit doen door tijdig uitvoering te geven aan de maatregelen, zoals
beschreven in randnummer 120 van deze beslissing.

III.

De ACM verbindt op grond van artikel 12r, eerste lid, Iw aan deze last onder dwangsom het
voorschrift dat We Love Musthaves de ACM schriftelijk informeert over de wijze waarop zij
aan de last onder dwangsom heeft voldaan, zoals omschreven in randnummer 123 van
deze beslissing.

IV.

We Love Musthaves moet onderdeel II van deze lastgeving uiterlijk op datum 30 oktober
2020 hebben uitgevoerd. We Love Musthaves moet onderdeel III van deze lastgeving
uiterlijk op 4 december 2020 hebben uitgevoerd. Indien We Love Musthaves niet, niet
volledig, of niet tijdig aan deze lastgeving voldoet, zal We Love Musthaves een dwangsom
van EUR 2.000 per week of gedeelte van een week verbeuren, met een maximum van
EUR 20.000.

V.

De last onder dwangsom zal op grond van artikel 12r Iw worden opgelegd voor de duur van
twee jaren.

Autoriteit Consument en Markt,
Namens deze:
w.g.
drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA
bestuurslid

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit
bekendgemaakt is bezwaar maken bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM).
Het postadres is: Autoriteit Consument en Markt, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden
van het bezwaar bevatten.
De ACM wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt om in dat
geschrift de ACM te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien de ACM uw verzoek inwilligt, zal uw
bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure kan
daardoor worden verkort. Indien de ACM uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw
bezwaarschrift door de ACM worden behandeld.
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Bijlage 1: schermafbeeldingen zoals vastgelegd op 19 maart 2020
Afbeelding 1

Afbeelding 2
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Afbeelding 3

Afbeelding 4
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Afbeelding 5

Afbeelding 6
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Afbeelding 7

Afbeelding 8
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Afbeelding 9
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Afbeelding 10
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Bijlage 2: Algemene voorwaarden zoals vastgelegd op 19 maart 2020
Afbeelding 1: levertijd

“Levertijd
De leveringstermijnen die per product door We Love Musthaves zijn opgesteld, zijn vastgesteld op
grond van de gegevens en omstandigheden die bij ieder product van toepassing zijn.
Opgegeven termijnen kunnen nooit beschouwd worden als een fatale termijn. Indien er een
wijziging in de gegevens en/of omstandigheden optreedt, wat vertraging tot gevolg heeft, wordt de
leveringsdatum enigszins verlaat.
Bij niet tijdige levering moet We Love Musthaves de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen,
waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
Overschrijding van de leveringstermijn, opgelegd door We Love Musthaves, geeft de klant niet het
recht op schadevergoeding.
Bij overschrijding van de maximale levertijd van 10 werkdagen heeft de klant het recht de
overeenkomst kostenloos [sic] te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail, fax of brief aan We
Love Musthaves te sturen. Eventuele betaling worden [sic] in dat geval binnen 10 werkdagen na de
schriftelijke melding aan de klant geretourneerd”
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Afbeelding 2: afkoelingsperiode

Afkoelingsperiode
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid
om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de overeenkomst (bestelling) bij We Love
Musthaves te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Als de klant de overeenkomst (bestelling) wil ontbinden, moet hij/zij dit via een e-mail of brief aan
We Love Musthaves laten weten.
Na overleg met We Love Musthaves, dient de klant het product terug te sturen naar het
vastgestelde retour adres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking.
Geopende of gedragen items worden niet teruggenomen; het dragen van een item betekent dat de
klant het bestelde item wenst te behouden.
De kosten van de retournering zijn voor rekening van We Love Musthaves echter hanteert We love
musthaves een maximum van €5,95.
Zodra We Love Musthaves het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, zal We Love
Musthaves het bedrag van het geretourneerde artikel binnen 14 dagen terugstorten op de klant zijn
of haar rekening, exclusief de verzendkosten van het retourneren naar We Love Musthaves. De
verzend- en administratiekosten (€ 5,95) die bij de bestelling zijn betaald worden teruggestort.
We Love Musthaves heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een
gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten, wanneer er het vermoeden is dat het product
geopend of gebruikt is door de klant.
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Afbeelding 3: kortingscode en afgeprijsde items

Kortingscodes en afgeprijsde items
Let op: er zijn items die wel kunnen worden geretourneerd, maar waar in plaats van het teruggestort
krijgen van het aankoopbedrag, je een jaar lang geldige shoptegoed ontvangt. Dit zijn: items die zijn
besteld met het gebruik van een kortingscode; items die zijn besteld met het gebruik van een
cadeaubon; bikini's/ondergoed en andere "hygiëne" artikelen waarvan bijvoorbeeld de hygiëne strip
is verwijderd uit de slip. Bij deze items geldt dat je een kortingscode krijgt ter waarde van het
aankoopbedrag van de geretourneerde items (ter waarde van het bestede
kortingscode/cadeaubon/hygieneproduct). Deze kortingscode is een jaar lang geldig en je kunt er
voor kiezen om deze eenmalig te besteden. De kortingscode wordt dan automatisch geüpdatet. De
kortingscode is niet geldig voor verzendkosten.
Bij We Love Musthaves is het niet mogelijk af te rekenen met meerdere coupon-/kortingscodes.
Indien de klant in het bezit is van meerdere codes moet er gekozen worden welke wordt gebruikt bij
het afrekenen.
Kortingscodes kunnen in principe worden gebruikt op alle artikelen, inclusief items in de uitverkoop,
tenzij er anders wordt aangegeven.
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