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1 Samenvatting 

1. Auto en Anders verkoopt via haar website onder meer autobanden aan consumenten. Daarbij 
is Auto en Anders verplicht zich te houden aan de consumentenregelgeving.  
 
2. De Autoriteit Consument en Markt heeft bij controle van de website gezien en vastgesteld dat 
Auto en Anders artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming overtreedt. Dit 
artikel verplicht Auto en Anders de regels met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken, zoals 
vastgelegd in titel 3A van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, te volgen. De ACM ziet toe op 
naleving van dit artikel.  
 
3. Op de website heeft Auto en Anders de verwijderingsbijdrage niet in de prijs van de autoband 
opgenomen, terwijl dit onvermijdbare en voorzienbare kosten zijn. Door deze 
verwijderingsbijdrage niet in de prijs op te nemen overtreedt Auto en Anders artikel 6:193d derde 
lid, juncto artikel 6:193e, aanhef, en onder c, BW. 
 
4. Voor de geconstateerde overtreding legt ACM aan Auto en Anders een last onder dwangsom 
op. Auto en Anders dient deze last uiterlijk twee weken na datum van dit besluit te hebben 
uitgevoerd. Voor elke dag na verloop van deze termijn dat Auto en Anders geen uitvoering heeft 
gegeven aan deze last, zal hij een dwangsom verbeuren van EUR 500 per dag met en maximum 
van EUR 25 000.  

 

1 Aanleiding 
1. Op 2 november 2017 heeft de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) een brief aan alle 

verkopers van autobanden aan consumenten verzonden. In die brief is aangegeven dat 
prijsvermeldingen voor de verkoop van autobanden voor 8 december 2017 aangepast moeten 
worden zodat zij voldoen aan de consumentenregelgeving, en met name dat de onvermijdbare en 
voorzienbare kosten in de prijs van de autobanden moeten worden opgenomen. 

2. De ACM heeft op 28 maart 2018 de website www.autoenanders.nl gecontroleerd.1 Deze website 
is van xxxxxxxxxxxxxxx handelend onder de naam Auto en Anders (hierna gezamenlijk: “Auto en 
Anders”). Bij de controle is geconstateerd dat niet alle onvermijdbare en voorzienbare kosten in 
de prijzen voor autobanden zijn opgenomen. Op 28 maart en 6 april 2018 heeft de ACM contact 
opgenomen met Auto en Anders en gewezen op het feit dat niet alle onvermijdbare en 
voorzienbare kosten in de prijzen van de autobanden zijn opgenomen en dat de website moest 
worden aangepast om deze kosten wel op te nemen in de prijs.2 Ook heeft de ACM medegedeeld 
dat de ACM handhavend kan optreden, indien Auto en Anders de aanpassingen niet doorvoert. 

3. Vervolgens heeft een toezichthouder van de ACM de website wederom gecontroleerd op 13 april 
2018, 6 december 2018 en 17 december 2018.3  

                                                        
1. 1 Zie bijlage 2.  
2. 2 Zie bijlage 1. XXXXXXXXXX is vermeld als contactpersoon voor de website. 
3. 3 Zie bijlage 3, 4 en 5.  

http://www.autoenanders.nl/
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2 Bevindingen 
4. Auto en Anders is een eenmanszaak gevestigd aan de Stockholmstraat 8 te 9723 BC Groningen, 

die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 27271127. Auto en Anders is 
actief op het gebied van de volgende activiteiten: “Mobiele bandenmontage. Internetverkoop van 
alsmede de groothandel in automaterialen, banden, velgen, audio, telecommunicatie, navigatie 
en gereedschappen. In- en verkoop van auto's.”4 xxxxxxxxxxxxxxxxx is eigenaar van Auto en 
Anders.  

5. Auto en Anders is eigenaar van de website www.autoenanders.nl (hierna: de website).  Op de 
website biedt Auto en Anders consumenten de mogelijkheid autobanden te kopen.   

6. Bij de controles5 hebben toezichthouders van de ACM vastgelegd hoe het bestelproces en de 
informatievoorziening op de website verloopt bij de aanschaf van autobanden. De bevindingen 
kunnen als volgt worden samengevat.  

7. Op de website kan de consument de gegevens van een benodigde autoband invullen, zoals de 
hoogte, de breedte en de diameter. Als hij dit heeft gedaan, krijgt hij een selectie van beschikbare 
banden waaruit hij kan kiezen. Bij deze selectie staan ook de prijzen van de beschikbare banden 
vermeld. 

8. Als de consument op de groene button met de tekst “bestellen” drukt, krijgt hij een scherm te zien 
met een opsomming van bedragen, bestaande uit: 

 de prijs van de autobanden. 

 de prijs van de verwijderingsbijdrage. 

9. De verwijderingsbijdrage is een vast onderdeel van de prijs per autoband. Dit volgt uit het feit dat 
de hoogte van de verwijderingsbijdrage afhankelijk is van het aantal geselecteerde autobanden. 
Doordat Auto en Anders de verwijderingsbijdrage niet in de prijs per autoband heeft opgenomen 
begaat zij een misleidende handelspraktijk. Het betreft meer specifiek een overtreding van: 

 Artikel 6:193d derde lid, juncto artikel 6:193e, aanhef, en onder c, BW: Het op 
onduidelijke wijze of laat in het bestelproces vermelden van essentiële informatie welke 
de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie 
te nemen.  

 

                                                        
4. 4 KvK-uittreksel d.d. 26 oktober 2018.  
5. 5 Op 28 maart 2018, 13 april 2018, 6-12-2018 en 17 december, zie bijlagen 2, 3, 4 en 5. 

http://www.autoenanders.nl/
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3 Beoordeling 
3.1 Toepasselijkheid wettelijke verplichtingen en bevoegdheid van ACM 
10. In artikel 2.2 van de Wet handhaving consumentenbelangen (hierna: Whc) is de ACM 

aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de in randnummer 9 genoemde artikelen. 

11. De ACM kan optreden als sprake is van een handelen of nalaten dat schade toebrengt of kan 
toebrengen aan de collectieve belangen van consumenten. Auto en Anders gaat via haar website 
onder andere koopovereenkomsten aan met consumenten. Dit heeft het kenmerk dat meerdere 
consumenten op eenzelfde manier kunnen worden geschaad of worden geschaad, waardoor 
sprake is van een mogelijke schending van collectieve belangen van consumenten. 

12. Op grond van artikel 2.9 van de Whc kan de ACM, indien zij van oordeel is dat er sprake is van 
een overtreding, onder meer een last onder dwangsom opleggen. 

13. De bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken richten zicht tot handelaren. Auto en Anders 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is daarmee een handelaar in de zin van 
artikel 6:193a, eerste lid onder b, BW. Een handelspraktijk verwijst naar alle activiteiten die 
rechtstreeks verband houden met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een goed of 
dienst aan consumenten (artikel 6:193a, eerste lid onder d, BW). Auto en Anders biedt op haar 
website onder meer autobanden aan consumenten aan en verricht daarmee handelspraktijken. 
De wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken 
zijn dan ook van toepassing op Auto en Anders.  

14. Auto en Anders handelt onrechtmatig jegens een consument indien zij een handelspraktijk 
verricht die oneerlijk is (artikel 6:193b, eerste lid, BW). Een handelspraktijk is onder meer 
oneerlijk indien een handelaar een misleidende handelspraktijk verricht (artikel 6:193b, derde lid 
onder a, BW). Een handelspraktijk is onder meer misleidend indien sprake is van een 
misleidende omissie (artikel 6:193d, eerste lid, BW).  

3.2 Misleidende omissie ten aanzien van de prijs  
15. Er is sprake van een misleidende omissie als een handelspraktijk wordt verricht waarbij 

essentiële informatie welke de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit 
over een transactie te nemen, wordt weggelaten, verborgen wordt gehouden of op onduidelijke, 
onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel laat wordt verstrekt, waardoor de gemiddelde 
consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had 
genomen.6 Reeds in een uitnodiging tot aankoop moet de essentiële informatie worden vermeld. 
Essentiële informatie is onder meer de prijs, inclusief belastingen, of, als het om een product gaat 
waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend en, in voorkomend geval, de extra vracht-, leverings- of portokosten of, indien deze 
kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat deze extra kosten moeten 

                                                        
6. 6 Artikel 6: 193d, lid 2 en 3, BW.  
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worden betaald.7  

16. Uit de controles op 28 maart 2018, 13 april 2018, 6 december 2018 en 17 december8 blijkt dat 
Auto en Anders heeft nagelaten bij de eerste prijsvermelding de verwijderingsbijdrage in de prijs 
van de autoband op te nemen. Auto en Anders brengt de verwijderingsbijdrage wel als verplicht 
en onvermijdbaar aan de consument in rekening.  

17. De eerste prijsvermelding bij de eerste selectie van de autobanden op de website is een 
uitnodiging tot aankoop. Dat betekent dat de consument essentiële informatie, onder meer over 
de prijs, moet krijgen. De prijsvermelding van Auto en Anders is in dit geval niet voldoende, 
omdat de verwijderingsbijdrage niet is opgenomen, terwijl dit onvermijdbare en voorzienbare 
kosten zijn. Doordat Auto en Anders de verwijderingsbijdrage niet heeft opgenomen in de eerste 
prijsvermelding, is er sprake van een misleidende omissie ten aanzien van essentiële informatie. 
De consument krijgt bij de eerste selectie van de banden een prijs per band te zien krijgt, die niet 
de prijs is waarvoor hij die band kan kopen.  

18. Door de verwijderingsbijdrage niet in de prijs op te nemen, maar deze kostenpost pas later in het 
bestelproces apart te noemen, kan de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst 
nemen, dat hij anders niet had genomen. De handelswijze van Auto en Anders levert aldus een 
misleidende omissie op als bedoeld in artikel 6:193d juncto 6:193e, aanhef en onder c van het 
BW, hetgeen een overtreding is van artikel 8.8 van de Whc. 

 

4 Inhoud van de last 
19. De ACM gelast Auto en Anders om ervoor te zorgen dat twee weken na dagtekening van dit 

besluit: 

- Consumenten niet te misleiden ten aanzien van de prijs van de autobanden: dat betekent  dat 
op de website het bedrag van de verwijderingsbijdrage per band is opgenomen in de prijs 
welke de consument bij de eerste prijsvermelding  van de band ziet.  

 

5 Zienswijze 
20. Auto en Anders heeft de gelegenheid gekregen om een (schriftelijke) zienswijze in te dienen.  

Van deze mogelijkheid heeft Auto en Anders geen gebruik gemaakt. 

 

                                                        
7. 7 Artikel 6:193e, aanhef, en onder c, BW.  
8. 8 Zie bijlagen 2, 3, 4 en 5. 
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6 Overwegingen van de ACM met betrekking tot de last 
21. De ACM legt deze last onder dwangsom op om de gevolgen van de geconstateerde overtreding 

te beëindigen en beëindigd te houden. 

22. De ACM gaat er vanuit dat de hoogte van de dwangsom voor Auto en Anders een voldoende 
prikkel zal zijn om aan deze lastgeving te voldoen. De dwangsom staat naar oordeel van de ACM 
in verhouding tot de geconstateerde overtreding. 

23. Auto en Anders dient uiterlijk twee weken na dagtekening van dit besluit aan de verplichtingen 
opgenomen in dit besluit te hebben voldaan. Daarmee heeft Auto en Anders naar het oordeel van 
de ACM voldoende tijd om de nog niet beëindigde overtreding te beëindigen. 

24. De last wordt opgelegd voor de duur van twee jaar.  

 

7 Besluit 
5. De Autoriteit Consument en Markt: 
6. legt aan xxxxxxxxxxxx, geboren te xxxxxxxxxxxxxx, handelend onder de naam Auto en 
Anders, wegens overtreding van artikel 8.8 van de Whc een last onder dwangsom op met de 
volgende inhoud: 

I. xxxxxxxxxxxxx dient de overtreding genoemd in hoofdstuk 3 van het onderhavige besluit te 
beëindigen door de website aan te passen op de wijze zoals vermeld in hoofdstuk 4 van het 
onderhavige besluit en xxxxxxxxxxx dient deze overtreding beëindigd te houden. 

II. Xxxxxxxxxxxx dient deze last uiterlijk twee weken na dagtekening van dit besluit te hebben 
uitgevoerd. Voor elke dag na de begunstigingstermijn dat xxxxxxxxxxx geen of slechts ten 
dele uitvoering heeft gegeven aan deze last, zal  xxxxxxxxxxx een dwangsom verbeuren van 
EUR 500 per dag met en maximum van EUR 25 000. 

Autoriteit Consument en Markt 
Namens deze, 
 
 
w.g. 
ir. E.J. Hummelen 
wnd  directeur  Directie Consumenten 
 
 
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. 

 
 


