
 

 

 

 

 

 

 
Waarschuwing 
 

De Autoriteit Consument en Markt 

 

Gelet op de Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 15 maart 2013 

over informatieverstrekking aan consumenten over schadeveroorzakende 

handelspraktijken, Scrt 2013, nr. 8159 

 

Maakt het volgende bekend: 

 

Consumenten worden gewaarschuwd voor de handelspraktijken van het Spaanse bedrijf eDreams die op 

haar website http://nl.edreams.com/ aan Nederlandse consumenten vliegtickets aanbiedt naar diverse 

bestemmingen. Het bedrijf heeft niet gereageerd op aanbevelingen van de Reclame Code Commissie en 

reageert niet op verzoeken van de Autoriteit Consument en Markt.  

 

Op de website http://nl.edreams.com/ biedt adverteerder “Vacanciones eDreams S.L.” tickets aan voor 

vluchten voor verschillende bestemmingen. eDreams is een Spaanse onderneming gevestigd in Barcelona. 

De website is evenwel ook in de Nederlandse taal beschikbaar. Op deze website kunnen consumenten in 

de Nederlandse taal zoeken naar vluchten, waarbij eDreams adverteert met uitspraken als ‘de laagste prijs 

gegarandeerd’ en ‘wij bieden je de beste prijs voor alle vluchten’.  

 

De Autoriteit Consument en Markt heeft geconstateerd dat de prijzen niet op transparante wijze worden 

weergegeven. Er worden servicekosten in rekening gebracht per ticket waarvan de hoogte pas aan het 

einde van het boekingsproces bekend wordt. Daarnaast worden hoge kosten gerekend voor het betalen 

met een in Nederland gangbare betaalmethode. De kosteloze betaalmethode is geen reëel alternatief voor 

Nederlandse consumenten. Bovendien biedt het online bestelproces op de website geen mogelijkheid aan 

consumenten om de ingevoerde informatie te controleren en eventuele fouten te herstellen. Consumenten 

lopen hierdoor het risico dat zij teveel betalen voor een ticket, er niet adequaat wordt gereageerd op vragen 

of klachten of dat zij vast komen te zitten aan een ticket dat zij niet op die wijze hebben willen afnemen. Er 

is nog geen rechterlijke uitspraak over de vermoedelijke overtredingen van eDreams.  

 

De Autoriteit Consument en Markt heeft een redelijk vermoeden dat eDreams in strijd handelt met diverse 

bepalingen die genoemd worden in de Wet handhaving consumentenbescherming. Het niet opnemen van 

de servicekosten in de geadverteerde prijs is verboden op grond van artikel 23 van Verordening 1008/2008. 

Het hanteren van een te hoge vergoeding voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel is niet toegestaan 

op grond van artikel 230k van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het niet voldoen aan 

informatieverplichtingen bij elektronische handel is strijdig met artikel 227b van boek 6 van het Burgerlijk 

Wetboek.  

 

Omdat er sprake is van een redelijk vermoeden van overtreding van bepalingen waarop de Autoriteit 

Consument en Markt toeziet en het risico op schade voor consumenten acuut en reëel is, geeft de Autoriteit  



 

 

 

 

 

 

 

Consument en Markt deze waarschuwing af om zo consumenten te informeren en verdere schade te 

voorkomen en te beperken. 

 

Op de website www.consuwijzer.nl kunnen consumenten informatie vinden over onder meer 

prijstransparantie en bijkomende kosten.  

 

 

 


