
 

 

 

 

Factsheet  Informatieverplichtingen webwinkels 

 

Een goede informatievoorziening van webwinkels richting consumenten ziet de Consumentenautoriteit als 

startpunt voor eerlijke handel. Met de informatieplichten die de wet aan webwinkeliers oplegt, wordt 

beoogd de consument meer duidelijkheid te bieden over de te kopen zaak of dienst en over zijn rechten 

die daarmee samenhangen, waardoor het vertrouwen in het elektronisch zakendoen wordt vergroot. 

Voorts is het doel om te voorkomen dat overeenkomsten langs elektronische weg onbedoeld, of met een 

onbedoelde inhoud tot stand komen.  

 

Inventarisatie webwinkels 

De inventarisatie die de Consumentenautoriteit heeft gehouden, behelst 456 webwinkels die zich richten 

op de consumentenmarkt. De websites zijn getoetst aan de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek 

die webwinkels verplicht tot het tijdig en op duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekken van informatie aan 

de consument voor het sluiten van de overeenkomst. De informatieverplichtingen die gelden bij 

elektronische handel en koop op afstand worden geregeld in boek 3, boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek. De Consumentenautoriteit is volgens de Wet Handhaving Consumentenbescherming belast 

met de handhaving van de volgende  bepalingen: Artikel 15d eerste en tweede lid van boek 3, artikel 15 

e eerste lid van boek 3, artikel 227b eerste en tweede lid van boek 6 en artikel 227c eerste lid van boek 6, 

artikel 46c en 46 h en artikel 46i eerste, tweede, vierde vijfde en zevende lid van boek 7. 

 

Het gaat om de volgende informatieverplichtingen 

naam onderneming;  

adres onderneming;  

telefoonnummer (en faxnummer);  

e-mailadres;  

registratienummer Kamer van Koophandel;  

BTW-identificatienummer;  

de belangrijkste kenmerken van het product:  

bijvoorbeeld typenummer van het product, afmeting en kleur;  

de prijs van het product inclusief alle belastingen;  

de kosten van aflevering;  

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;  

het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid tot ontbinding van minimaal zeven 

werkdagen;  

de termijn voor aanvaarding aanbod;  

de verschillende technische stappen tot het sluiten van de overeenkomst met herstelmogelijkheden 

om ongewilde handelingen ongedaan te maken. 

 

 

 

 

 



Samenvatting 

In 90% van de onderzochte webwinkels wordt 1 of meer tekortkomingen geconstateerd in de 

informatieverplichtingen die voor het tot stand komen van de overeenkomst dienen te worden verstrekt. Er 

zijn geen noemenswaardige verschillen geconstateerd tussen grote en kleine webwinkels. Het niet of 

onjuist vermelden van de bedenktijd en het verbinden van voorwaarden aan de uitoefening van dit 

recht, scoort het hoogst:  53%  resp. 56%.  De meeste webwinkels voldoen aan de verplichtingen die 

verband houden met de omschrijving van het product of de dienst en de verplichtingen de duur van de 

overeenkomst te vermelden. Dit geldt ook voor de betaalwijze.  

 

Grafiek 1  Deze tabel geeft inzicht in de meest in het oog springende tekortkomingen.  

 

Bedenktermijn/ afkoelingsperiode 

Van de onderzochte webwinkels informeert 53% de consument niet of niet juist over het bestaan van de 

bedenktijd. Soms verzuimt de ondernemer iets op te merken over de bedenktijd, soms noemt de 

ondernemer niet het juiste aantal dagen of werkdagen  

 

Voorwaarden aan de ontbinding 

Het aantal webwinkels dat bepaalde voorwaarden verbindt aan de ontbinding die in strijd zijn met de 

wet, bedraagt 56%. Bijvoorbeeld : ‘Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog 

ongebruikt in de ongeopende verpakking retour gestuurd wordt.’ Ook wordt de voorwaarde gehanteerd 

dat de consument vooraf telefonisch contact moet opnemen wil hij gebruik kunnen maken van zijn recht 

op ontbinding. Veel ondernemers stellen als voorwaarde aan de ontbinding dat niet alleen de 

retourkosten maar ook de verzendkosten voor rekening van de consument komen. Bijvoorbeeld: “Houdt u 

er rekening mee dat u voor het retour sturen zelf de verzendkosten draagt. Na ontvangst zal het 

aankoopbedrag, minus betaalde verzendkosten u terugbetaald worden.“ of “indien het orderbedrag 

hoger is dan € 130,- zullen wij alsnog €5.75 verzendkosten in rekening brengen”.  
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Prijs, met inbegrip van alle belastingen 

In 25% worden de prijzen exclusief BTW weergegeven of is het niet duidelijk of de prijzen inclusief of 

exclusief BTW zijn doordat slechts een prijs wordt vermeld. 

 

Stappen in bestelproces 

Van de onderzochte websites voldoet 19% niet aan de verplichting om de verschillende technische 

stappen weer te geven die leiden tot sluiting van een contract. Bij deze websites is in veel gevallen 

onduidelijk op welk moment er daadwerkelijk een bestelling wordt geplaatst. Dit is onder andere het 

geval indien in het bestelproces de button met ‘ga verder’ gebruikt wordt als daadwerkelijke ‘bestelknop’. 

Op deze manier kan ongewild een bestelling geplaatst worden. 

 

Leveringstermijn 

Aan de verplichting duidelijk te communiceren over de leveringstermijn voldoet 19% niet. Soms wordt er 

niets vermeld over de leveringstermijn. In een aantal gevallen wordt er wel een leveringstermijn gegeven, 

maar wordt vermeld dat de termijn nooit als een fatale termijn geldt, maar slechts ter indicatie. 

 

N.A.W. gegevens 

15 % van de webwinkels vermeldt de n.a. w. gegevens niet volledig. Dit niet voldoen betreft met name het 

vermelden van het BTW identificatienummer en in mindere mate het registratienummer Kamer van 

Koophandel. Het merendeel van de ondernemers voldoet aan de informatieverplichting met betrekking 

tot de overige gegevens.  

 

Leveringskosten 

7 % van de webwinkels vermeldt eventuele kosten van aflevering niet duidelijk. De onduidelijkheid kan 

gelegen zijn in het feit dat de verkoper niets vermeldt over bezorgkosten of dat slechts wordt aangegeven 

dat de hoogte afhankelijk is van het gewicht of grootte van het product. 

 

Grafiek 2  Aantal tekortkomingen per website 

  Bij 90% van de onderzochte webwinkels werden 1 of meer onjuistheden geconstateerd.  

  10% van de sites is volledig in orde. Het grootste deel van de webwinkels (80%) vertoont 

1,2 3 of 4 tekortkomingen in de informatievoorziening.  

In 10% van de gevallen zijn dat er meer dan 4.  


