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Ons kenmerk: ACM/DC/2015/207670_OV 
Zaaknummer: 
Datum: 

15.1183.20 
15 december 2015 

 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 2.9 Wet handhaving 
consumentenbescherming tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de 
vennootschap onder firma L&R Dance and Sport Projects wegens overtreding van de 
verplichtingen opgenomen in artikel 8.3 Wet handhaving consumentenbescherming. 

 
1. Samenvatting 

1. De vennootschap onder firma L&R Dance and Sport Projects (hierna: L&R), hanteert 
onredelijke voorwaarden in de zin van artikel 8.3 Wet handhaving 
consumentenbescherming (hierna: Whc) voor het verlengen en opzeggen van de 
overeenkomsten met haar klanten. 

 
2. Voor de geconstateerde overtredingen legt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: 

ACM) aan L&R een last onder dwangsom op die uiterlijk maandag 21 december om 
10:00 uur moet zijn uitgevoerd. In het geval L&R op dat moment de overtredingen 
nog niet volledig heeft beëindigd, verbeurt zij een dwangsom van €3.000 per dag dat 
zij nog niet aan de last onder dwangsom heeft voldaan, met een maximum van 
€90.000. 

 
2. Verloop van de procedure 

3. Toezichthouders van ACM hebben op 10 juli 2014 telefonisch contact gehad met 
[VERTROUWELIJK] van L&R. In dit gesprek hebben zij uitleg gegeven over de 
regelgeving omtrent abonnementen, stilzwijgende verlenging en opzegging. Ook is 
uitgelegd dat de algemene voorwaarden die L&R vermeldt op haar website 
(www.springs.nl) niet aan deze regelgeving voldoet en dat L&R daarvoor een 
waarschuwing krijgt. 

 
4. Op 14 juli 2014 zijn de inhoud van het telefonische gesprek en een uitgebreidere 

toelichting op de regelgeving schriftelijk1 bevestigd aan L&R. Deze brief is gericht aan 
één van de vennoten van L&R, [VERTROUWELIJK]. Een kopie van deze brief is als 
bijlage bij dit besluit gevoegd. 

 
5. ACM heeft zowel tijdens het gesprek op 10 juli 2014 als in de brief van 14 juli 2014 

een waarschuwing gegeven en L&R opgedragen haar algemene voorwaarden 

 
 

 

1 Brief d.d. 14 juli 2014 met kenmerk ACM/DC/2014/204020. 
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uiterlijk 1 september 2014 aan te passen, zodat L&R voldoet aan de regelgeving 
omtrent verlengen en opzeggen van abonnementen. Meer specifiek ging het erom 
dat consumenten bij L&R alleen voor de eerste van de maand, dus alleen op een 
vast moment, hun abonnement konden opzeggen. 

 
6. Op 1 september 2014 heeft ACM bij een controle geconstateerd dat L&R de 

informatie op haar website (www.springs.nl) heeft aangepast. ACM constateerde 
derhalve dat L&R op dit punt niet langer in strijd handelde met de regelgeving. 

 
7. Op 27 november 2015 hebben bij een nacontrole toezichthouders van ACM 

geconstateerd en vastgelegd dat de algemene voorwaarden en informatie op de 
website van L&R (www.springs.nl) niet (meer) voldoen aan de regels voor het 
verlengen en beëindigen van abonnementen. 

 
3. Feiten 

8. L&R Dance and Sport Projects is als vennootschap onder firma op het adres Turfsingel 
36, 9712 KR Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
55664253. 

 
9. L&R heeft volgens informatie van de Kamer van Koophandel als bedrijfsactiviteit het 

exploiteren van sportscholen. L&R heeft verschillende handelsnamen, waaronder 
Springs Sport and Dance Club. 

 
10. Consumenten kunnen onder meer via de elektronische weg, namelijk via haar website, 

een abonnement aangaan met L&R. In de bijlage van dit besluit is een printscreen van 
de pagina opgenomen waarop het online inschrijfformulier staat. 

 
11. Op de website van L&R (www.springs.nl) is een aparte pagina “prijzen” (prijzen » 

Springs) opgenomen. Op deze pagina worden de verschillende abonnementen die L&R 
aanbiedt, weergegeven. Op deze pagina is ook onder het kopje “in- en uitschrijven” 
informatie geplaatst over hoe en wanneer een consument zijn abonnement met L&R 
kan opzeggen. 

 
12. L&R heeft de volgende informatie opgenomen: “(…) Wij hanteren een opzegtermijn van 

1 kalendermaand. Opzeggingen kunnen bij de receptie geregeld worden of via een 
aangetekende brief. Opzeggingen via email of telefonisch worden niet behandeld.” 
In de bijlage van dit besluit is ook een printscreen opgenomen van de pagina waarop 
deze informatie over de mogelijkheden voor opzegging staat. 
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4. Juridisch kader 
 

4.1 Ten aanzien van de bevoegdheid van ACM 
13. ACM is belast met de handhaving van deze bepalingen 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. ACM wordt daarin aangewezen om 
toezicht te houden op de naleving van artikel 8.3 van de Whc. 

 
14. Artikel 8.3 van Whc bepaalt dat het niet is toegestaan consumenten te binden aan 

bepalingen, opgenomen in algemene voorwaarden, die volgens artikel 6:236 van het 
Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) onredelijk bezwarend zijn. Onredelijk bezwarend 
betekent daarbij dat de bepalingen de rechten van de consument op onaanvaardbare 
wijze beperken.[1] 

 
15. Artikel 6:236, onderdelen j, o, p, q, r en s, van het BW, bevat regels omtrent het 

verlengen en opzeggen van abonnementen. Deze regels komen voort uit de 
zogenoemde ‘Wet van Dam’. 

 
16. Indien ACM van oordeel is dat er sprake is van een inbreuk op artikel 8.3 van Whc, kan 

ACM op grond van artikel 2.9 van de Whc een last onder dwangsom en/of een 
bestuurlijke boete opleggen. 

 

4.2 Ten aanzien van de overtreding 
17. Artikel 6:231, onder a, van het BW bevat de definitie van algemene voorwaarden in de 

zin van deze wet: “algemene voorwaarden: een of meerdere bedingen die zijn opgesteld 
teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van 
bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde 
bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.” 

 
18. Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst tussen een 

onderneming en een consument mogen geen bedingen bevatten die onredelijk 
bezwarend kunnen zijn voor de consument. De wettelijke regels omtrent de algemene 
voorwaarden bevatten een aantal bedingen die in alle gevallen onredelijk bezwarend zijn 
(zwarte lijst) en een aantal bedingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn 
(grijze lijst). Onredelijk bezwarende bedingen zijn vernietigbaar.2

 

 

[1] Toelichting bij art 6:236 BW. (dit is niet de officiële verwijzing) 
2  Artikel 6:233 lid a BW. 
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19. Artikel 6:236 BW bevat de lijst met bedingen die in alle gevallen onredelijk bezwarend 
zijn voor de wederpartij. 

 
20. Artikel 6:236, aanhef en onder o, van het BW, luidt als volgt: 

 
“Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, 
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk 
bezwarend aangemerkt een in de algemeen voorwaarden voorkomend beding 
sub o. “dat de bevoegdheid van de wederpartij om de overeenkomst, die mondeling, 
schriftelijk of langs elektronische weg tot stand is gekomen, op een overeenkomstige 
wijze op te zeggen, uitsluit of beperkt;” 

 
21. Dit betekent dat een consument zijn abonnement in ieder geval op een zelfde manier 

moet kunnen opzeggen als dat hij het is aangegaan. Wanneer L&R de mogelijkheid 
biedt aan consumenten om overeenkomsten via elektronische weg aan te gaan, moet zij 
consumenten ook de mogelijkheid bieden om overeenkomsten via elektronische weg, 
zoals per e-mail, op te zeggen. 

 
5. Beoordeling 

 

5.1 Bevoegdheid Autoriteit Consument en Markt 
22. ACM kan optreden als sprake is van een handelen of nalaten dat schade toebrengt of 

kan toebrengen aan de collectieve belangen van consumenten. De werkwijze van L&R 
waarbij consumenten via internet een abonnement kunnen afsluiten om te kunnen 
sporten en daarmee gebonden zijn aan hun voorwaarden, heeft het kenmerk dat meer 
consumenten op eenzelfde manier zijn of kunnen worden geschaad. Deze voorwaarden 
gelden voor alle consumenten die een abonnement afsluiten bij L&R, waardoor sprake is 
van een mogelijke schending van collectieve belangen van consumenten. Op grond van 
bovenstaande concludeert ACM dat zij bevoegd is in deze om handhavend op te treden. 

 

5.2 Geconstateerde overtredingen 
23. Op de website van L&R (www.springs.nl), is een aparte pagina “prijzen” 

(www.springs.nl/prijzen) opgenomen. Op deze pagina worden de verschillende 
abonnementen die L&R aanbiedt weergegeven. Op deze pagina is onder het kopje “in- 
en uitschrijven” informatie geplaatst over hoe en wanneer een consument zijn 
abonnement met L&R kan opzeggen. Dit zijn voorwaarden die L&R van toepassing 
verklaart op overeenkomsten met consumenten. Er is dus sprake van algemene 
voorwaarden in de zin van artikel 6:231 BW. Dit betekent dat afdeling 3 van titel 5 van 
Boek 6 van het BW hierop van toepassing is. 
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24. L&R heeft op de pagina genoemd in randnummer 23 de volgende voorwaarde staan: 
“(…) Opzeggingen kunnen bij de receptie geregeld worden of via een aangetekende 
brief. Opzeggingen via email of telefonisch worden niet behandeld.” L&R schrijft 
hierbij de wijze van opzegging voor en sluit daarmee mogelijkheden voor opzegging 
uit, die zij wel moet bieden. Consumenten kunnen een abonnement aangaan met 
L&R via de elektronische weg. Zij kunnen door deze voorwaarde het abonnement 
niet via de elektronische weg opzeggen, door bijvoorbeeld een e-mail te sturen. 

 
25. Op de website van L&R (www.springs.nl) heeft ACM bepalingen aangetroffen die in 

strijd zijn met de regels omtrent opzeggen en verlengen van abonnementen. 
Daarmee overtreedt L&R artikel 8.3 Whc juncto artikel 6:236, sub o, van het BW. 

 
6. Overwegingen van ACM met betrekking tot de last 

 

6.1 Last onder dwangsom 
26. ACM legt deze last onder dwangsom op om de gevolgen van de geconstateerde 

overtreding van artikel 8.3 Whc juncto artikel 6:236 sub o, van het BW te beëindigen en 
beëindigd te houden. Te meer daar L&R al eerder is gewaarschuwd door ACM en toen 
haar website heeft aangepast. Op enig moment daarna heeft L&R deze aanpassingen 
ongedaan gemaakt en daarmee de overtreding weer in het leven geroepen. 

 
27. ACM gaat er vanuit dat de hoogte van de dwangsom voor L&R een voldoende prikkel 

zal zijn om aan deze lastgeving te voldoen. De dwangsom staat naar het oordeel van 
ACM in verhouding tot de geconstateerde overtredingen. 

 
28. L&R dient uiterlijk maandag 21 december 2015 om 10.00 uur aan de verplichtingen 

opgenomen in dit besluit te hebben voldaan. Daarmee heeft L&R naar het oordeel van 
ACM voldoende tijd om de gevolgen van de overtreding ongedaan te maken. Zij kan dit 
doen door de informatie op haar website aan te passen. 

 

6.2 Inhoud van de Last 

29. L&R dient de informatie op haar website uiterlijk maandag 21 december 2015 om 
10:00 uur zodanig aan te passen, en aangepast te houden, dat de consument zijn 
overeenkomst in ieder geval kan opzeggen op de wijze waarop hij deze is aangegaan. 
L&R dient ervoor te zorgen dat dit in de toekomst ook het geval blijft. 
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7. Besluit 

30. ACM legt aan L&R Dance and Sport Projects VOF een last onder dwangsom op met 
de volgende inhoud: 

 
I. L&R dient de relevante bepalingen van de algemene voorwaarden zoals beschreven onder 

6.2 aan te passen en aangepast te houden. 
 
 

II. L&R dient deze last uiterlijk maandag 21 december 2015 om 10:00 uur te hebben 
uitgevoerd. Voor elke dag of gedeelte van een dag na verloop van deze termijn dat L&R 
geen uitvoering heeft gegeven aan deze last, zal L&R een dwangsom verbeuren van €3.000 
per dag met een maximum van €90.000. 

 
 
 

De Autoriteit Consument en Markt 
namens deze, 

 
(w.g.) 

 
 

mr. A.C.M. Le Guellec 
Teammanager Directie Consumenten 

 
 
 
 
 
 
 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van 

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, 

Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, 

eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 

rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
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Bijlage: Printscreen www.springs.nl; prijzen » Springs 
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