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Kenmerk 
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Besluit in zaak 35/Naturpost 

 

 

 

 

Besluit 

 

 

 

Besluit van de Consumentenautoriteit als bedoeld in artikel 2.9 van de Wet handhaving 

consumentenbescherming tot het opleggen van een last onder dwangsom en het opleggen van een 

bestuurlijke boete 

1 Verloop van de procedure 

1. De Consumentenautoriteit is op grond van artikel 2.2 van de Wet handhaving 

consumentenbescherming (hierna: Whc) belast met de handhaving van de wettelijke 

bepalingen, bedoeld in onderdelen a en b van de bijlage bij de Whc. 

 

2. De daartoe door de Minister aangewezen ambtenaren van de dienst Consumentenautoriteit1 

hebben onderzoek gedaan naar een mogelijke overtreding van de verplichtingen voortvloeiend 

uit artikel 8.2 Whc juncto de artikelen 3:15d en 6:227b, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 

(hierna: BW) en het bepaalde in artikel 8.5 Whc juncto artikelen 7:46c en 7:7, tweede lid, BW door 

Sana Direct B.V. handelend onder de namen Naturpost en Sana Direct B.V..

3. De artikelen 8.2 en 8.5 Whc zijn vermeld in onderdeel b van de bijlage bij de Whc. Vermelding in 

onderdeel b van de bijlage van de Whc geeft de dienst Consumentenautoriteit de bevoegdheid 

tot bestuursrechtelijke handhaving als bedoeld in de artikelen 2.7 tot en met 2.23 Whc. 

 

4. Het onderzoek naar de gedragingen van Sana Direct B.V. is gestart naar aanleiding van signalen 

van het Juridisch Loket, de Consumentenbond en ConsuWijzer2. Deze signalen vormden 

                                                          
1 Besluit van de Staatssecretaris van 16 december 2006, Besluit aanwijzing toezichthouders ambtenaren 
Consumentenautoriteit, Stcrt 2006, 250. 
2 Consuwijzer is het gezamenlijk informatieloket van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), Onafhankelijke 
Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit. 
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aanleiding om een onderzoek te starten naar mogelijke overtredingen van de in artikel 8.2 Whc 

juncto artikelen 3:15d en 6:227b, eerste lid, BW opgenomen informatieverplichtingen en het 

bepaalde in artikel 8.5 Whc juncto artikelen 7:46c en 7:7, tweede lid , BW. De 

Consumentenautoriteit treedt alleen op indien de collectieve belangen van consumenten worden 

geschonden. De gedragingen van Sana Direct B.V. hebben het kenmerk dat meerdere 

consumenten op eenzelfde manier zijn of kunnen worden geraakt, waardoor sprake is van een 

mogelijke schending van collectieve belangen van consumenten.   

 

5. In artikel 4.1, eerste lid, onder d, Whc is bepaald dat de Belastingdienst/FIOD-ECD aangewezen is 

als een andere overheidsinstantie als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 2006/2004. 

De FIOD-ECD kan ten aanzien van artikel 3.15d BW – kort gezegd toegankelijk te maken gegevens 

in het elektronisch handelsverkeer-  handhavend optreden. De Consumentenautoriteit heeft op 

grond van artikel 8.2 Whc juncto artikel 3.15d BW eveneens handhavende bevoegdheden. Met in 

achtneming van artikel 4.2, tweede lid, Whc heeft de Consumentenautoriteit het onderzoek naar 

mogelijke overtreding van artikel 8.2 Whc juncto artikel 3:15d BW ingesteld.3  

 

6. Na afloop van dit onderzoek heeft het hoofd van de afdeling Toezicht van de dienst 

Consumentenautoriteit een rapport als bedoeld in artikel 2.8 Whc (hierna: het rapport) 

opgemaakt tegen Sana Direct B.V.. Het rapport is Sana Direct B.V. toegezonden op de dag dat 

het is opgemaakt. 

 

7. Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.11, 2.12 en 2.17 Whc is Sana Direct B.V. in de gelegenheid 

gesteld de gegevens waarop het opleggen van de last onder dwangsom en/of een bestuurlijke 

boete dan wel het voornemen daartoe berust, in te zien en is Sana Direct B.V. in de gelegenheid 

gesteld haar zienswijze naar voren te brengen omtrent het opgemaakte rapport. Sana Direct B.V.4 

heeft haar zienswijze op een ten kantore van de Consumentenautoriteit gehouden hoorzitting van 

26 september 2007 naar voren gebracht.  

 

8. Als belanghebbenden in de zin van artikel 7.2 Whc zijn in deze zaak aangemerkt Stichting de 

Ombudsman en de Consumentenbond. Stichting de Ombudsman heeft een schriftelijke zienswijze 

ingediend op 18 september 2007. De Consumentenbond heeft haar zienswijze mondeling tijdens 

de hoorzitting van 26 september 2007 naar voren gebracht. 

 

9. Van de hoorzitting van 26 september 2007 is een verslag gemaakt dat aan Sana Direct B.V. en 

Consumentenbond is toegezonden. 

 

                                                          
3 Stuk 35/36. 
4 Stuk 35/53. 
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10. Op verzoek van de hoorcommissie van de dienst Consumentenautoriteit heeft Sana Direct B.V. op 

5 oktober 2007 en 8 oktober 2007 nadere stukken ingediend.  

2 Het rapport 

11. In het rapport wordt het volgende vastgesteld: 

 

12. Sana Direct B.V. verleent een dienst van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 3:15d, 

derde lid, BW en sluit met consumenten overeenkomsten af op afstand als bedoeld in artikel 

7:46a, onder b, BW. 

 

13. Sana Direct B.V. vermeldt niet het adres van vestiging op de website van Naturpost en de 

webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine worden 

aangeboden, hetgeen zij op grond van artikel 3:15d, eerste lid, onder a, BW verplicht is.  

 

14. Sana Direct B.V. vermeldt niet het BTW-identificatienummer op de webpagina waarop het product 

Glucosamine wordt aangeboden, hetgeen zij op grond van artikel 3:15d, eerste lid, onder f, BW 

verplicht is. 

 

15. Sana Direct B.V. maakt op de website van Naturpost en webpagina’s waarop de producten 

Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine worden aangeboden, geen melding van het 

feit of en zo mogelijk welke belastingen bij de prijs zijn inbegrepen. Sana Direct B.V. voldoet 

daarmee niet aan de informatieverplichting opgenomen in artikel 3:15d, tweede lid, BW.  

 

16. Sana Direct B.V. verstrekt op de webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, 

Phase 2 en Glucosamine worden aangeboden niet op een duidelijke, begrijpelijke en 

ondubbelzinnige wijze informatie over de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in 

het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn, hetgeen zij op grond van artikel 6:227b, 

eerste lid ,onder a, BW verplicht is.  

 

17. Sana Direct B.V. verstrekt op de website van Naturpost en de webpagina’s waarop de producten 

Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine worden aangeboden niet op een duidelijke, 

begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informatie over de wijze waarop de consument van door 

hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede over de wijze waarop hij deze 

kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt, hetgeen zij verplicht is op grond van 

artikel  6:227b, eerste lid, onder c, BW.  

 

18. Sana Direct B.V. maakt bij de telemarketingactiviteiten niet, voordat de koop op afstand wordt 

gesloten, op duidelijke en begrijpelijke wijze melding van het al dan niet van toepassing zijn van 
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de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst binnen de bedenktijd van zeven 

werkdagen, hetgeen zij op grond van artikel 7:46c, eerste lid, onder f, BW verplicht is.   

 

19. Tevens maakt Sana Direct B.V. op de webpagina waarop het product Glucosamine wordt 

aangeboden niet op de juiste wijze tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten op duidelijke 

en begrijpelijke wijze melding van het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van 

ontbinding van de overeenkomst binnen de bedenktijd van zeven werkdagen. Derhalve voldoet 

Sana Direct B.V. niet aan de verplichting op grond van artikel 7:46c, eerste lid, onder f, BW. 

 

20. Sana Direct B.V. maakt bij de website van Naturpost en de webpagina’s waarop de producten 

Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine worden aangeboden, voordat de koop op 

afstand wordt gesloten, niet op duidelijke en begrijpelijke wijze melding van de termijn voor 

aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs, hetgeen zij 

op grond van artikel 7:46c, eerste lid, onder h, BW verplicht is.  

 

21. Sana Direct B.V. vraagt bij de telemarketingactiviteiten voor het toezenden van vervolgzendingen 

met het verzoek tot betaling, de consument niet om een expliciete toestemming en voldoet 

derhalve niet aan het gestelde in artikel 7:7, tweede lid, BW.  Consumenten krijgen producten 

ongevraagd toegezonden. 

 

22. In het rapport wordt geconcludeerd dat Sana Direct B.V. bij het aanbieden van diensten van een 

informatiemaatschappij en bij het afsluiten van een overeenkomst op afstand niet voldoet aan het 

gestelde in artikel 8.2 Whc juncto de artikelen 3:15d, eerste lid, onder a en f, artikel 3:15d, tweede 

lid, en artikel 6:227b, eerste lid, onder a en c BW en artikel 8.5 Whc juncto de artikelen 7:46c, eerste 

lid, onder f en h, en artikel 7:7, tweede lid, BW.  

3 Feitelijk kader 

3.1 Betrokken partijen 

23. Sana Direct B.V. opereert onder de handelsnamen Sana Direct B.V. en Naturpost.5 Enig 

aandeelhouder van Sana Direct B.V. is sinds 28 april 2004 Vitamex AB. Als bedrijfsomschrijving is 

vermeld de handel, zowel de groot- en kleinhandel in-, alsmede de postorderverkoop van- en de 

franchising in reform- en dieetvoeding, cosmetica, natuurgeneesmiddelen, kruiden en andere 

voedingssupplementen.  

 

24. De aandeelhouder van Sana Direct B.V., zijnde Vitamex AB, heeft met het bedrijf [A] een 

overeenkomst (services agreement) gesloten. In deze overeenkomst is opgenomen dat [A] 

                                                          
5 Stuk 35/17. 
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diensten verricht voor Vitamex/Naturpost en Vitamex/Naturpost groepsondernemingen onder de 

voorwaarden als in de overeenkomst opgenomen.6 [A] is een in Nederland gevestigde 

onderneming die zich onder meer bezighoudt met marketingactiviteiten.7 In Nederland heeft Sana 

Direct B.V. geen personeel in loondienst.8 Vitamex AB heeft een contract met [A] voor het 

verrichten van bedrijfsactiviteiten voor Sana Direct B.V.9 De werkzaamheden die [A] verricht 

gebeuren in opdracht van Vitamex AB c.q. Sana Direct B.V.10 

 

25. [X]11, [Y]12 en [Z]13 zijn callcenter bedrijven die in opdracht van Sana Direct B.V. met behulp van 

telemarketing consumenten benaderen voor producten van Sana Direct B.V./Naturpost. [X] heeft 

hiervoor een overeenkomst met [A]14 [Y] heeft hiervoor een overeenkomst met Sana Direct B.V.15 

[Z] heeft hiervoor een overeenkomst met [X]16 

 

26. [B] is een in Nederland gevestigde onderneming die zich onder meer bezighoudt met verlenen 

van verkoopondersteunende diensten.17 [B] verricht werkzaamheden voor Sana Direct B.V., door 

op te treden als verzendhuis en het voeren van een deel van de administratie. Zij verzendt aan de 

hand van ontvangen lijsten van [A] of [Y]18 de op de lijsten genoemde producten aan de op de 

lijsten genoemde consumenten met de daarbij behorende facturen namens Sana Direct B.V.. [B] 

heeft de uitvoering van deze werkzaamheden uitbesteed aan [C] te België.19 Aan de uitvoering 

van de werkzaamheden tussen [B] en Sana Direct B.V. ligt een overeenkomst ten grondslag.20  

3.2 Betrokken producten en wijze van verkoop 

27. Op 21 mei 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst Consumentenautoriteit 

vastgesteld dat Sana Direct B.V. onder de handelsnaam Naturpost, de producten Appelazijn, 

Fiskolja Omega-3, Rosea Svenska, Solbrun en Phase 2 aanbiedt aan consumenten.21 Voorts is 

vastgesteld dat Sana Direct B.V. onder de handelsnaam Sana Direct B.V. het product 

Glucosamine aan consumenten aanbiedt.22  

 

                                                          
6 Stuk 35/15, bijlage 1. 
7 Stuk 35/17. 
8 Stuk 35/31.  
9 Stuk 35/31.  
10 Stuk 35/24 p. 1-2. 
11 Stuk 35/24. 
12 Stuk 35/8. 
13 Stuk 35/14. 
14 Stuk 35/24. 
15 Stuk 35/8. 
16 Stuk 35/14. 
17 Stuk 35/17. 
18 Stuk 35/9. 
19 Stuk 35/9. 
20 Stuk  35/3. 
21 Stuk 35/13, bijlagen 2 t/m 3 en stuk 35/15, bijlagen 2 t/m 4. 
22 Stukken 35/19 en 35/27. 



Openbaar

6

28. Ten aanzien van de wijze van verkoop heeft een toezichthoudend ambtenaar van de dienst 

Consumentenautoriteit vastgesteld dat consumenten op de website www.naturpost.nl23 en op 

afzonderlijke webpagina’s de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 224 en Glucosamine25 

kunnen bestellen. Voorts worden producten aangeboden via telemarketing. Aan de hand van 

callscripts worden door callcenters in opdracht van Sana Direct B.V. aanbiedingen gedaan voor 

de producten Phase 2, Ginseng, Fiskolja Omega-3, Rosea Svenska, Appelazijn en Glucosamine.26 

Sana Direct B.V. heeft in periode januari 2007 tot en met mei 2007 [tussen de 50.000 en 60.000] 

welkomstpakketten en [tussen de 50.000 en 60.000] vervolgpakketten verzonden. De omzet van 

Sana Direct B.V. bedroeg in de periode januari 2007 tot en met mei 2007 [VERTROUWELIJK].27  

 

4 Zienswijze partijen 

29. Kort weergegeven is naar aanleiding van het rapport op de hoorzitting van 26 september 2007 het 

volgende aan de orde gesteld.28 

 

30. Sana Direct B.V. geeft ten aanzien van het niet vermelden van een vestigingsadres aan dat sprake 

was van een bewuste keuze. Sana Direct B.V. heeft in Nederland geen eigen kantoor en geen 

werknemers in dienst. Het bedrijf wordt aangestuurd vanuit Zweden en leveringen vinden plaats 

vanuit België. Het kantoor in Nederland is een kantoor voor de accountant en de administratie. 

Sana Direct B.V. heeft aangegeven dat in haar algemene voorwaarden een vestigingsadres in 

Houten zal worden aangegeven. 

 

31. Sana Direct B.V. geeft ten aanzien van het vermelden van de bij de prijzen inbegrepen 

belastingen aan dat bij de prijzen inderdaad niet is vermeld dat deze inclusief BTW zijn. Dat is 

volgens Sana Direct B.V. niet bewust gedaan. Omdat de prijzen wel inclusief BTW zijn, is de klant 

hierdoor niet gedupeerd. Sana Direct B.V. heeft aangegeven dat in haar algemene voorwaarden 

zal worden opgenomen dat de prijzen inclusief belastingen zijn. 

 

32. Sana Direct B.V. bestrijdt dat de bestelpagina’s op internet onbegrijpelijk zouden zijn. Sana Direct 

B.V. ziet de oorzaak van het ontstane probleem meer in de bedenktijd. Sana Direct B.V. heeft 

aangegeven dat in haar algemene voorwaarden is vermeld dat er geen bedenktijd is. Dat hangt 

–aldus Sana Direct B.V.- samen met de aard van het product. Het gaat om 

voedingssupplementen. Als producten worden teruggestuurd kunnen ze volgens Sana Direct B.V. 

niet opnieuw worden uitgegeven. In het verleden werden, anders dan in haar algemene 

                                                          
23 Stuk 35/37 CDROM Kopie website www.naturpost.nl. 
24 Stuk 35/15. bijlagen 2 t/m 4 
25 Stuk 35/19. 
26 Stuk 35/24. 
27

Prismanummer 35/32

28 Stuk 35/56. 
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voorwaarden staat vermeld, retourzendingen in de praktijk wél door Sana Direct B.V. 

geaccepteerd. Begin 2007 is dat beleid gewijzigd. Retourzendingen werden toen niet meer 

geaccepteerd. Gezien de hoeveelheid klachten heeft Sana Direct B.V. vanaf juni 2007 

retourzendingen weer wél geaccepteerd. 

 

33. De Consumentenbond heeft op de hoorzitting aangegeven een duidelijke stellingname van de 

Consumentenautoriteit te missen over de vraag of Sana Direct B.V. in strijd handelt met het 

bepaalde in artikel 7:46d BW en meent dat Sana Direct B.V. ten onrechte een beroep doet op de 

uitzonderingen genoemd in dat artikel. 

 

34. De Consumentenbond heeft aangegeven dat er vanaf april 2007 een toename was van het 

aantal klachten over Naturpost, de naam waaronder Sana Direct B.V. bekend staat. De 

Consumentenbond heeft aangegeven half mei 2007 contact te hebben opgenomen met de 

instantie Thuiswinkel.org, waarbij Sana Direct B.V. is aangesloten. Via Thuiswinkel.org konden 

consumenten klachten neerleggen bij Sana Direct B.V.. Sana Direct B.V. gaf echter een andere 

uitleg aan de wettelijke verplichtingen dan de Consumentenbond, zodat deze actie naar de 

mening van de Consumentenbond niet veel resultaat heeft gehad. Op 8 juni 2007 heeft de 

Consumentenbond een brief gestuurd aan Sana Direct B.V. met het verzoek te stoppen met de 

gehanteerde verkooppraktijken. Sana Direct B.V. bleef bij het eerder ingenomen standpunt over 

de wetsuitleg en meende dat de problemen aan misverstanden en misschien onduidelijke 

communicatie lagen. Op 18 juli 2007 startte de Consumentenbond, met instemming van Sana 

Direct B.V. een groepsactie waarbij consumenten via de bond hun klachten aan Sana Direct B.V. 

konden voorleggen. Deze klachtafhandeling is grotendeels soepel verlopen. 

 

35. Ten aanzien van de ongevraagde toezending is het volgende naar voren gebracht. Volgens de 

Consumentenbond is onder andere bij consumenten de indruk gewekt dat zij een prijs gewonnen 

hadden. Die bestond uit een welkomstpakket met een bepaald product, waarvoor zij alleen 

verzendkosten hoefden te betalen. Vervolgens bleken deze consumenten vervolgzendingen van 

het betreffende product toegestuurd te krijgen. Volgens Sana Direct B.V. is het nooit de praktijk 

geweest dat consumenten die een aanbod voor een welkomstpakket accepteerden of dit 

bestelden ook aan vervolgzendingen vast zitten.  

 

36. Sana Direct B.V. geeft aan dat vanaf juni 2007 met aangepaste callscripts wordt gewerkt waarin is 

opgenomen dat een extra antwoord wordt gevraagd of de klant akkoord gaat met 

vervolgzendingen. Voorts is de telemarketing sinds september 2007 tijdelijk gestaakt omdat het 

invoeren van een voicelog langer duurt. Het beleid ten aanzien van de bedenktijd is aangepast 

en de algemene voorwaarden zullen worden aangepast. 
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37. Sana Direct B.V. heeft aangegeven dat in de callscripts die bij het rapport zijn gevoegd geen 

expliciete toestemming voor vervolgzendingen wordt gevraagd, Sana Direct B.V. heeft 

aangegeven dat in de nieuwe callscripts wel om expliciete toestemming wordt gevraagd. Volgens 

Sana Direct B.V. kan de klant na het bestellen van het welkomstpakket bellen (betaalnummer) of 

mailen met de klantenservice als hij geen vervolgzendingen wil ontvangen.  

 

38. Ten aanzien van de incassoprocedure is door Sana Direct B.V. op de hoorzitting opgemerkt dat 

sinds oktober of november 2006 de vorderingen op klanten in handen worden gesteld van een 

incassobureau. De incassoprocedure wordt volgens Sana Direct B.V. niet toegepast als klanten 

aangeven ongevraagd vervolgzendingen te hebben ontvangen.  

 

39. Kort weergegeven is naar aanleiding van het rapport door Stichting de Ombudsman in haar 

schriftelijke zienswijze het volgende naar voren gebracht.29 Stichting de Ombudsman heeft 

klachten ontvangen van consumenten die telefonisch zijn benaderd met de vraag of zij een 

proefpakket willen ontvangen, of een dergelijk pakket verwachten omdat zij mee hebben gedaan 

aan een enquête.  In de begeleidende brief bij de proefpakketten staat dat de klant 

vervolgzendingen zal ontvangen. Volgens Stichting de Ombudsman lezen veel mensen die brief 

niet omdat zij er vanuit gaan dat het een eenmalige zending betreft en blijken dan aan de 

vervolgzendingen vast te zitten. Consumenten moeten actie ondernemen om daar van af te 

komen. Er zijn ook klachten ontvangen van consumenten die menen nooit om een eerste zending 

te hebben gevraagd. Zij hebben ook geen enquête ingevuld.  In dit geval is volgens Stichting de 

Ombudsman sprake van ongevraagde toezending. 

5 Juridische beoordeling 

5.1 Informatieverplichtingen informatiemaatschappij (algemeen) 

40. Artikel 3:15d, derde lid, BW bepaalt dat onder een dienst van de informatiemaatschappij wordt 

verstaan, elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op 

individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt verricht zonder dat partijen op dezelfde 

plaats aanwezig zijn. Een dienst wordt langs elektronische weg verricht indien deze geheel per 

draad, per radio, of door middel van optische of andere elektromagnetische middelen wordt 

verzonden, doorgeleid en ontvangen met behulp van elektronische apparatuur voor de 

verwerking, met inbegrip van digitale compressie en de opslag van gegevens. 

 

41. Sana Direct B.V. verleent een dienst van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 3:15d, 

derde lid, BW door het verrichten van economische activiteiten via internet middels het online 

verkopen van producten. 

                                                          
29 Stuk 35/52. 



Openbaar

9

 

42. Artikel 3:15d, eerste lid, BW bepaalt dat degene die een dienst van de informatiemaatschappij 

verleent, de onder a tot en met f van dat lid genoemde gegevens gemakkelijk, rechtstreeks en 

permanent toegankelijk maakt voor degenen die gebruik maken van die dienst. De memorie van 

toelichting bij artikel 3:15d, eerste lid, BW geeft aan dat aan het vereiste van permanente toegang 

wordt voldaan als de gegevens voortdurend op een voor afnemers toegankelijke plaats worden 

aangeboden en zo nodig bijgewerkt, bijvoorbeeld op een website met algemene toegang. 

Gegevens zijn makkelijk en rechtstreeks toegankelijk als deze gegevens en hun vindplaats op een 

voor gebruikers duidelijke en herkenbare wijze worden gepresenteerd. De dienstverlener mag 

geen obstakels plaatsen die rechtstreekse toegang verhinderen of de informatieverstrekking 

minder transparant maken. Ook de afnemer die nog geen of weinig ervaring heeft met het 

gebruik van diensten van een informatiemaatschappij moet de gegevens kunnen achterhalen. 

Aan de eis van het artikel wordt bijvoorbeeld niet voldaan indien de toegang tot gegevens langs 

opeenvolgende doorverwijzingen wordt geleid, de vereiste gegevens onoverzichtelijk worden 

gepresenteerd of een tegenprestatie wordt gevraagd voor het toegankelijk maken van de 

gegevens.30 

5.1.1 Vestigingsadres  

(art. 8.2, eerste lid, Whc juncto art. 3:15d, eerste lid, onder a, BW) 

43. Artikel 3:15d, eerste lid, onder a, BW bepaalt onder meer dat degene die een dienst van de 

informatiemaatschappij verleent zijn adres van vestiging rechtstreeks en permanent toegankelijk 

maakt voor degene die gebruik maakt van deze dienst. De toelichting bij artikel 3:15d BW merkt op 

dat het vestigingsadres het geografische adres is waar de dienstverlener is gevestigd. Indien het 

gaat om een bedrijf dat online diensten aanbiedt dan is dat de plaats van vestiging de plaats 

waar de economische activiteiten worden verricht.31  

 

44. Op 21 mei 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst Consumentenautoriteit 

vastgesteld dat op de website van Naturpost en ten aanzien van de webpagina’s waarop de 

producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine worden aangeboden, geen 

vestigingsadres is aangegeven.32 Op 11 juni 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de 

dienst Consumentenautoriteit vastgesteld dat op de webpagina waarop het product 

Glucosamine wordt aangeboden, geen vestigingsadres is aangegeven.33 

 

                                                          
30 Kamerstukken II, 28197 2001-2002,nr. 3, p. 37-38 
31 Kamerstukken II, 28197, 2001/02, nr. 3 p. 38 
32 Stukken 35/18 en 35/33. 
33 Stuk 35/34. 
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45. Uit de door een toezichthouder van de dienst Consumentenautoriteit gemaakte kopie van de 

website van Naturpost blijkt het volgende. Op de website van Naturpost is een link “contact” 

weergegeven. Indien op de link “contact” wordt geklikt komen de volgende gegevens in beeld: 

“ Contact 

 

Heeft u vragen over Naturpost of over onze producten? 

Neem dan contact op met onze Klantenservice: 

Naturpost 

Postbus 68 

5060 AB Oisterwijk 

Email: Klantenservice@naturpost.nl 

Telefoon: 0900 – 202 10 61 (€ 0,50/min.) 

Openingstijden klantenservice: 

Maandag-vrijdag 9.00-17.00 

 

Kvk 08720799 

BTW NL0012.16.223.B.01 

 

Vermeld a.u.b. uw klantnummer wanneer u contact opneemt met onze klachtenservice.“34 

 

46. Er wordt op de website van Naturpost alleen een postbusadres vermeld. Het vermelden van een 

postbusadres is, gelet op de verplichting van artikel 3:15d, eerste lid, onder a, BW, onvoldoende.   

 

47. Uit de door een toezichthouder van de dienst Consumentenautoriteit gemaakte kopie van de 

website van Naturpost blijkt ten aanzien van de webpagina’s waarop de producten Glucosamine, 

Phase 2, Ginseng en Fiskolja Omega-3 worden aangeboden, dat geen vestigingsadres is niet 

voldaan aan artikel 3:15d, eerste lid, onder a, BW.35  

 

48. Sana Direct B.V. heeft aangegeven dat het niet vermelden van een vestigingsadres een bewuste 

keuze is geweest.36  

 

49. De Consumentenautoriteit stelt vast dat met betrekking tot de website van Naturpost, en de 

webpagina’s waarop de producten Ginseng, Phase 2, en Fiskolja Omega-3 en Glucosamine 

worden aangeboden door Sana Direct B.V. niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 8.2, eerste 

lid, Whc juncto artikel 3:15d, eerste lid, onder a, BW. 

                                                          
34 Stuk 35/37 CDROM Kopie website www.naturpost.nl te raadplegen via/Naturpost/Naturpost/index. 
35 Stuk 35/37 CDROM Kopie website www.naturpost.nl; webpagina’s te raadplegen via naturpost/-naturpost- 
fiskolja, Naturpost/-naturpost -Phase 2, naturpost/-naturpost –ginseng. 
36 Stuk 35/24, p. 11 en stuk 35/56. 
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Door te voeren aanpassingen Sana Direct B.V.  

50. Tijdens de hoorzitting heeft Sana Direct B.V. aangegeven dat haar algemene voorwaarden 

worden aangepast door daarin een vestigingsadres op te nemen. Uit de door Sana Direct B.V. in 

oktober 2007 aan de Consumentenautoriteit overgelegde stukken blijkt dat de gewijzigde 

algemene voorwaarden melding maken van een vestigingsadres. De gewijzigde algemene 

voorwaarden zullen op de website van Naturpost en op de webpagina’s waarop producten 

worden aangeboden via een link te raadplegen zijn. Met de ingebruikneming van de aan de 

Consumentenautoriteit overgelegde gewijzigde algemene voorwaarden zal een einde komen aan 

de overtreding van artikel 8.2, eerste lid, Whc juncto artikel 3:15d, eerste lid, onder a, BW. 

5.1.2 BTW identificatienummer  

(art. 8.2, eerste lid, Whc juncto art. 3:15d, onder f, BW) 

51. Artikel 3:15d, eerste lid, onder f, BW bepaalt onder meer dat degene die een dienst van de 

informatiemaatschappij verleent zijn btw-identificatienummer rechtstreeks en permanent 

toegankelijk maakt voor degene die gebruik maakt van deze dienst. Volgens de memorie van 

toelichting bij dit artikel is deze verplichting gericht op een grotere mate van transparantie voor 

afnemers, doordat voor dezen wezenlijke informatie, of informatie met behulp waarvan de 

afnemer gemakkelijker bij derden navraag zou kunnen doen, moet worden verschaft.37  

 

52. Op 11 juni 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst Consumentenautoriteit 

vastgesteld dat op de webpagina waarop door Sana Direct B.V. het product Glucosamine wordt 

aangeboden, het BTW- identificatienummer niet staat vermeld. 38 

 

53. De Consumentenautoriteit stelt vast dat met betrekking tot de webpagina waarop het product 

Glucosamine wordt aangeboden, door Sana Direct B.V. niet is voldaan aan het bepaalde in 

artikel 8.2, eerste lid, Whc juncto artikel 3:15d, eerste lid, onder f, BW. 

5.1.3 Prijs inclusief belastingen  

(art. 8.2, eerste lid, Whc juncto art. 3:15d, tweede lid BW)  

54. Artikel 3:15d, tweede lid, BW bepaalt dat de dienstverlener aanduidingen van prijzen in een dienst 

van de informatiemaatschappij duidelijk en ondubbelzinnig aangeeft, met uitdrukkelijke 

vermelding of, en zo mogelijk welke, belasting en leveringskosten daarbij inbegrepen zijn.   

 

                                                          
37 Kamerstukken II 2001-2002, 28 197, nr.3, pag. 39. 
38 Stuk 35/34. 
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55. In de memorie van toelichting is opgenomen dat, gelet op de wereldwijde dimensie van online 

activiteiten, belastingen en afleveringskosten als component van de prijs moet worden 

onderscheiden.39 

 

56. Op 21 mei 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst Consumentenautoriteit 

geconstateerd dat op de website van Naturpost en de webpagina’s waarop de producten 

Ginseng, Fiskolja Omega-3, en Phase 2 worden aangeboden bij de vermelding van de prijs niet 

uitdrukkelijk is aangegeven of, en zo mogelijk welke belastingen in de prijs zijn begrepen.40  De 

door een toezichthouder van de dienst Consumentenautoriteit gemaakte kopie van de website 

van www.Naturpost.nl geeft hetzelfde beeld.41 

 

57. Op 11 juni 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst Consumentenautoriteit 

geconstateerd dat op de webpagina waarop het product Glucosamine wordt aangeboden bij 

de vermelding van de prijs niet uitdrukkelijk is aangegeven of, en zo mogelijk welke belastingen in 

de prijs zijn begrepen.42 De door een toezichthouder van de dienst Consumentenautoriteit 

gemaakte kopie van de website van www.Naturpost.nl geeft hetzelfde beeld.43 

 

58. Sana Direct B.V. heeft tijdens de hoorzitting van 26 september 2007 opgemerkt dat bij de 

weergegeven prijzen de belastingen al inbegrepen waren en consumenten hierdoor niet 

gedupeerd worden. 

 

59. De Consumentenautoriteit meent dat een overtreding van artikel 8.2, eerste lid juncto artikel 3:15d, 

tweede lid, BW ernstiger zou zijn indien een dienstverlener bewust nalaat zijn belastingen te 

vermelden en aanbiedingen doet waarbij de prijzen exclusief belastingen worden getoond al dan 

niet met het doel de consument te misleiden. Dit neemt echter niet weg dat artikel 3:15d, tweede 

lid, BW met het oog op de wereldwijde dimensie van online activiteiten een 

informatiemaatschappij voorschrijft om de inbegrepen belastingen te vermelden.  

 

60. De Consumentenautoriteit stelt vast dat met betrekking tot de website van Naturpost en de 

webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine worden 

aangeboden, door Sana Direct B.V. niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 8.2, eerste lid, Whc 

juncto artikel 3:15d, tweede lid, BW. 

 

Door te voeren aanpassingen Sana Direct B.V.  

                                                          
39 Kamerstukken II 2001-2002, 28 197, nr 3, p. 40. 
40 Stukken 35/18 en 35/33. 
41 Stuk 35/37 CDROM Kopie website www.naturpost.nl; webpagina’s te raadplegen via Naturpost/-naturpost- 
Appelazijn, naturpost/-naturpost- fiskolja, Naturpost/-naturpost- rosea, Naturpost/-naturpost -Phase 2, naturpost/-
naturpost –ginseng. 
42 Stuk 35/34. 
43 Stuk 35/37 CDROM Kopie website www.naturpost.nl; webpagina te raadplegen via Naturpost/Glucosamine. 
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61. Tijdens de hoorzitting heeft Sana Direct B.V. aangegeven dat haar algemene voorwaarden 

worden aangepast door hierin aan te geven dat alle prijzen inclusief belastingen zijn. Uit de door 

Sana Direct B.V. in oktober 2007 aan de Consumentenautoriteit overgelegde stukken blijkt dat de 

gewijzigde algemene voorwaarden melding maken dat alle prijzen inclusief belastingen zijn.44 De 

algemene voorwaarden zullen op de website van Naturpost en op de webpagina’s waarop 

producten worden aangeboden via een link te raadplegen zijn. Met de ingebruikneming van de 

aan de Consumentenautoriteit overgelegde gewijzigde algemene voorwaarden zal een einde 

komen aan de overtreding van artikel 8.2, eerste lid, Whc juncto artikel 3:15d, tweede lid, BW.  

5.1.4 Informatieverplichtingen elektronische handel (algemeen) 

62. Artikel 6:227b, eerste lid, BW bepaalt dat degene die een dienst van de informatiemaatschappij 

verleent de wederpartij ten minste op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informatie 

verschaft over hetgeen in het eerste lid onder a tot en met e van dat artikel is opgenomen. 

 

63. Artikel 6:227b, eerste lid, BW beoogt de consument meer duidelijkheid te bieden, waardoor het 

vertrouwen van de consument in het elektronisch zaken doen wordt vergroot en voorts beoogt te 

voorkomen dat overeenkomsten langs elektronische weg onbedoeld of met een onbedoelde 

inhoud tot stand komen. De in artikel 6:227b, eerste lid, BW opgenomen informatieverplichtingen 

beogen te voorkomen dat een wederpartij onbewust of onbedoeld een overeenkomst sluit, of 

omgekeerd, meent een overeenkomst te hebben gesloten, terwijl daarvoor nog meer 

handelingen zijn vereist. Tevens beogen zij het sluiten van een overeenkomst met een geheel 

andere inhoud dan bedoeld door het maken van een enkele bedieningsfout (bijv. een 

onbedoelde klik of een typefout) te voorkomen.45 Een redelijke uitleg van deze verplichtingen is 

dat, indien informatie vóór de totstandkoming van de overeenkomst moet worden verstrekt, dit 

betekent dat deze informatie moet worden verstrekt vóór het moment waarop de afnemer 

zijnerzijds alle handelingen heeft verricht die voor het tot stand komen van een overeenkomst 

nodig zijn. Alleen zo wordt immers recht gedaan aan de strekking van deze bepalingen, namelijk 

te verzekeren dat de afnemer mede op basis van die informatie een reële mogelijkheid heeft 

gehad om van de overeenkomst af te zien, dan wel te voorkomen dat hij daaraan ongewild 

gebonden raakt. De afnemer dient in staat gesteld te zijn kennis te nemen van de in het artikel 

genoemde informatie die van belang is voor de beslissing van de afnemer tot het al of niet 

aangaan van een overeenkomst. Indien dit kan geschieden met behulp van een hyperlink 

bestaat daarentegen geen bezwaar.46 

                                                          
44 Stuk 35/58. 
45  Kamerstukken II 2001/02, 28197, nr. 3 p. 55-56. 
46 Kamerstukken I, 2003-2004, 28197, C, (MvA)p.10-11. 
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5.1.5 Totstandkoming overeenkomst  

(art. 8.2, derde lid, Whc juncto art. 6:227b, eerste lid, onder a BW). 

 

64. Artikel 6:227b, eerste lid, onder a, BW bepaalt dat de dienstverlener op een duidelijke, begrijpelijke 

en ondubbelzinnige wijze, informatie verstrekt over de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal 

komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn.  

 

65. Op 21 mei 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst Consumentenautoriteit 

geconstateerd dat op de webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3 en 

Phase 2 worden aangeboden, niet duidelijk blijkt hoe de overeenkomst tot stand komt.47 

 

66. Op 11 juni 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst Consumentenautoriteit 

geconstateerd dat op de webpagina waarop het product Glucosamine wordt aangeboden, niet 

duidelijk blijkt hoe de overeenkomst tot stand komt.48 

 

67. Sana Direct B.V. heeft aangegeven dat consumenten veelal via banners49  op een bestelpagina 

van een van de producten van Naturpost/Sana Direct B.V. terechtkomen.50 Uit de door een 

toezichthouder van de dienst Consumentenautoriteit gemaakte kopie van de website 

www.Naturpost.nl blijkt ten aanzien van de afzonderlijke webpagina’s waarop producten besteld 

kunnen worden het volgende. Op de webpagina’s van de afzonderlijke producten Fiskolja 

Omega-3, Phase 2 en Ginseng wordt bij de bestelpagina’s steeds de volgende tekst weergegeven 

waarbij de naam van het product en de prijzen en verzendkosten kunnen verschillen (hieronder 

aangeduid met [XX]) 51: 

“  

(…) 

Ja, ik wil graag het welkomstpakket van [XX] ontvangen. 

Ik betaal slechts €[XX] als bijdrage in de verzendkosten 

 

[NAW-gegevens + geboortedatum + emailadres consument] 

 

Link “versturen” 

 

                                                          
47 Stuk 35/33. 
48 Stuk 35/34. 
49 Een banner is een grafische reclame-uiting op het internet. Door op een banner te klikken wordt een pagina 
geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. 
50 Stuk 35/24, p.14. 
51 Stuk 35/37 CDROM Kopie website www.naturpost.nl; webpagina’s te raadplegen via Naturpost/-naturpost- 
Appelazijn, naturpost/-naturpost- fiskolja, Naturpost/-naturpost- rosea, Naturpost/-naturpost -Phase 2, naturpost/-
naturpost –ginseng.  
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[] Ja, ik schrijf me in voor de gratis First-impressions nieuwsbrief boordevol aanbiedingen en acties 

en maak daarmee kans op een TomTom GO navigatiesysteem. 

 

* Na het welkomstpakket ontvang ik elke 8 weken een nieuwe zending [XX] voor maar €[XX] (plus [XX] 

verzendkosten). Ik heb geen verplichting tot afname en kan op elk moment opzeggen zonder opgaaf van 

redenen. 

Deze aanbieding is alleen in Nederland geldig. 

Uw gegevens worden alleen opgenomen in het Naturpost bestand.“ 

 

68. De prints van de webpagina’s van de afzonderlijke producten Ginseng, Fiskolja Omega-3 en 

Phase 2 die door Sana Direct B.V. op 31 mei 2007 zijn overhandigd, geven een vergelijkbaar beeld. 

De overgelegde webpagina’s verschillen slechts daarin dat niet altijd een mogelijkheid wordt 

geboden om zich voor een nieuwsbrief aan te melden en niet wordt aangegeven dat de 

aanbieding enkel in Nederland geldig is en de gegevens alleen worden opgenomen in het 

Naturpost bestand.52 

 

69. Uit de door een toezichthouder van de dienst Consumentenautoriteit gemaakte kopie van de 

website www.Naturpost.nl blijkt dat op de webpagina waar het product Glucosamine besteld kan 

worden de volgende tekst is weergegeven53: 

“ [tekst product] 

 

Ja, ik wil graag het welkomstpakket van [XX] ontvangen. 

Ik betaal slechts €[XX] als bijdrage in de verzendkosten 

 

[NAW-gegevens + geboortedatum+ emailadres consument] 

 

Link “versturen” “wissen” 

 

 

Na het welkomstpakket ontvang ik elke 8 weken een nieuwe zending Glucosamine voor maar €26,95 (plus 

€2,95 verzendkosten). Ik heb geen verplichting tot afname en kan op elk moment opzeggen zonder 

opgaaf van redenen. 

 

Link “voorwaarden Sana Direct”  “ 

 

70. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat alle webpagina’s van de afzonderlijke producten op 

eenzelfde wijze zijn opgesteld. Op de webpagina’s wordt de productinformatie gegeven en om 

                                                          
52 Stuk 35/15 bijlage 2 t/m 4. 
53 Stuk 35/37 CDROM Kopie website www.naturpost.nl; webpagina te raadplegen via Naturpost/Glucosamine. 
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invulling van de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), de geboortedatum en het 

emailadres gevraagd. Het invullen van de gevraagde gegevens is de enige stap in het proces van 

het bestellen van het product. Nadat de gegevens zijn ingevuld en op de knop “versturen” is 

geklikt, is een bestelling geplaatst en is de koop direct gesloten.54 Met het klikken op de knop 

“versturen” bestelt de consument niet alleen een welkomstpakket waarvoor slechts de 

verzendkosten dienen te worden betaald maar ook vervolgzendingen waarvan de prijs van de 

producten varieert tussen € 26,95 en € 36,95 per vervolgzending.55 

 

71. Het achterliggende doel van artikel 6:227b, eerste lid, BW is voorkomen dat de consument een 

onbedoelde overeenkomst langs elektronische weg sluit of een overeenkomst sluit met een 

onbedoelde inhoud. De Consumentenautoriteit is dan ook van oordeel dat op de webpagina’s 

van afzonderlijke producten Fiskolja Omega-3, Phase 2, Ginseng en Glucosamine onvoldoende 

duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig is aangegeven dat met één stap, namelijk het klikken op 

de knop “versturen”, dat een overeenkomst inzake de koop van het welkomstpakket en 

vervolgzendingen tot stand komt. De Consumentenautoriteit vindt hiervoor ook steun in de 

jurisprudentie. 56 

 

72. De Consumentenautoriteit stelt vast dat door Sana Direct B.V. niet is voldaan aan het bepaalde in 

artikel 8.2, derde lid, Whc juncto artikel 6:227b, eerste lid, onder a, BW.  

5.1.6 Herstel niet gewilde handelingen  

(art. 8.2, derde lid, Whc juncto art.6:227b, eerste lid, onder c, BW) 

73. Artikel 6:227b, eerste lid, onder c, BW bepaalt dat op duidelijk, begrijpelijke en ondubbelzinnige 

wijze informatie dient te worden verstrekt over de wijze waarop de wederpartij van voor door hem 

niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan 

herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt. 

 

74. Op 21 mei 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst Consumentenautoriteit 

geconstateerd dat op de website van Naturpost en op de webpagina’s waarop de producten 

Ginseng, Fiskolja Omega-3 en Phase 2 worden aangeboden, niet is aangegeven op welke wijze 

de wederpartij van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de 

wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.57  

 

75. Op 11 juni 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst Consumentenautoriteit 

geconstateerd dat op de webpagina waarop het product Glucosamine wordt aangeboden 

                                                          
54 Stuk 35/24, p.15-16. 
55 Stuk 35/13, zie stukken 00035013000070 t/m 00035013000114. 
56 Uitspraak sector kanton van de rechtbank Groningen van 17 mei 2006, LJN AY6081, sector kanton rechtbank 
Rotterdam, 19 januari 2006, LJN AU9939, en sector kanton, rechtbank Zutphen, 10 februari 2006, LJN AV1459.  
57 Stukken 35/18 en 35/33. 
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eveneens niet is aangegeven op welke wijze de wederpartij van door hem niet gewilde 

handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat 

de overeenkomst tot stand komt.58 

 

76. Uit de door een toezichthouder van de dienst Consumentenautoriteit gemaakte kopie van de 

website www.Naturpost.nl blijkt dat op de website van Naturpost een link “Zo bestelt u” is 

aangegeven. De pagina “Zo bestelt u” geeft echter geen informatie over de wijze waarop een 

consument van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze 

waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.59 

 

77. Zoals aangegeven in paragraaf 5.1.5. zijn alle webpagina’s waar afzonderlijke producten worden 

aangeboden op eenzelfde wijze opgesteld. Op de webpagina’s wordt de productinformatie 

gegeven en om invulling van de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), de geboortedatum 

en het emailadres gevraagd. Na invulling van de gegevens kan de consument op de knop 

“versturen” klikken waarmee een bestelling wordt geplaatst. Indien er per ongeluk op de 

verstuurknop wordt geklikt of indien de consument zich direct na het klikken realiseert dat onjuiste 

gegevens zijn ingevuld kan dit niet direct worden hersteld. Nadat op de knop “versturen” is geklikt 

komt er een bedankpagina en vindt een productlevering plaats.60 De Consumentenautoriteit is 

dan ook van oordeel dat op de webpagina’s van afzonderlijke producten Fiskolja Omega-3, 

Phase 2, Ginseng en Glucosamine onvoldoende duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig is 

aangegeven op welke wijze de wederpartij van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte 

kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand 

komt. 

 

78. De Consumentenautoriteit vindt deze overtreding des te schadelijker nu het nalaten van een 

herstelmogelijkheid in combinatie met de in paragraaf 5.1.5. beschreven onduidelijkheid over de 

wijze waarop (slechts één muisklik) en welke overeenkomst (namelijk de koop van een 

welkomstpakket en vervolgzendingen) tot stand komt, eerder een onbedoelde overeenkomst of 

een overeenkomst met onbedoelde inhoud tot stand zal komen. Een onbedoelde bedieningsfout 

kan immers al tot een overeenkomst leiden. 

Hieraan doet niet af dat Sana Direct B.V. geen gebruik maakt van automatische incasso’s en de 

consument na het versturen van de gegevens op de bestelpagina contact kan opnemen met de 

klantenservice van Naturpost om de bestelling ongedaan te maken. Immers, degene die een 

informatiemaatschappij verleent, dient de in artikel 6:227b BW opgesomde informatie vóór de 

totstandkoming van de overeenkomst te verstrekken. Dit betekent dat deze informatie moet 

                                                          
58 Stuk 35/34. 
59 Stuk 35/37 CDROM Kopie website www.naturpost.nl.
60 Stuk 35/24, p. 15-16. 
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worden verstrekt vóór het moment waarop de afnemer zijnerzijds alle handelingen heeft verricht 

die voor het tot stand komen van een overeenkomst nodig zijn.61 

 

79. De Consumentenautoriteit stelt vast dat ten aanzien van de website van Naturpost en op de 

webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3 en Phase 2 en Glucosamine 

worden aangeboden, door Sana Direct niet is voldaan aan het bepaalde in 8.2, derde lid, Whc 

juncto artikel 6:227b, eerste lid, onder c, BW.   

 

Door te voeren aanpassingen Sana Direct B.V.  

80. Tijdens de hoorzitting heeft Sana Direct B.V. aangegeven dat de bestelprocedure via de 

webpagina’s wordt aangepast in die zin dat automatisch na de bestelling van de klant een 

bevestiging van de bestelling per email zal worden verstuurd. 62 Sana Direct B.V. heeft in oktober 

2007 aan de Consumentenautoriteit stukken overgelegd waaruit blijkt dat op de bedankpagina 

(die volgt na het plaatsen van een bestelling) een link is weergegeven met de algemene 

voorwaarden, zodat de klant die nogmaals kan inzien, waarbij ook het postadres en het 

telefoonnummer van de klantenservice zijn vermeld. 63  

 

81. De Consumentenautoriteit is van oordeel dat de doorgevoerde aanpassingen onvoldoende zijn 

om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 8.2, derde lid, Whc juncto artikel 6:227b, eerste lid, 

onder c, BW. Zoals eerder aangegeven dient alle informatie verstrekt te worden vóór de 

totstandkoming van de overeenkomst. Informatie die wordt verstrekt via een bedankpagina of een 

bevestigings-email nádat de bestelling is gedaan is derhalve niet tijdig. Ook na de door te voeren 

aanpassingen ten aanzien van de website van Naturpost en op de webpagina’s waarop de 

producten Ginseng, Fiskolja Omega-3 en Phase 2 en Glucosamine worden aangeboden, zal door 

Sana Direct niet worden voldaan aan het bepaalde in 8.2, derde lid, Whc juncto artikel 6:227b, 

eerste lid, onder c, BW.   

5.2 Informatieverplichtingen koop op afstand (algemeen) 

82. Van een overeenkomst op afstand overeenkomstig artikel 7:46a, onder a, BW is sprake in geval 

van een overeenkomst, waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener 

georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de 

overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie 

op afstand. Artikel 7:46a, onder b, BW bepaalt dat sprake is van een koop op afstand indien een 

overeenkomst op afstand wordt gesloten die een consumentenkoop is.  

 

                                                          
61 Kamerstukken I, 2003-2004, 28197, C, (MvA) p.10-11. 
62 Stuk 35/56. 
63 Stuk 35/58. 
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83. Sana Direct B.V. sluit overeenkomsten via het internet en via telemarketing. Sana Direct B.V. sluit 

derhalve overeenkomsten met consumenten als bedoeld in artikel 7:46a, onder b, BW. 

 

84. Voor Sana Direct B.V. gelden derhalve de in artikel 7:46c BW voor een koop op afstand genoemde 

informatieverplichtingen. Artikel 7:46c, eerste lid, BW bepaalt dat tijdig voordat de koop op afstand 

wordt gesloten aan de wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op 

afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze het bepaalde onder a tot en 

met i moet worden verstrekt. 

5.2.1 Toepasselijkheid bedenktijd  

(art. 8.5, tweede lid, Whc juncto art. 7:46c, eerste lid, onder f, juncto art. 

7:46d BW) 

85. Uit artikel 7:46c, eerste lid, onder f, BW volgt, voor zover in onderhavige zaak relevant, dat een 

onderneming het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van ontbinding 

overeenkomstig de artikelen 7:46d, eerste lid, BW dient te vermelden voordat de koop op afstand 

wordt gesloten. Artikel 7:46d, eerste lid, BW bepaalt dat de koper gedurende zeven werkdagen na 

de ontvangst van de zaak het recht heeft om de koop op afstand zonder opgave van redenen te 

ontbinden.  

 

86. De achtergrond van artikel 7:46d BW is dat de koper zich tijdens de bedenktijd een beeld kan 

vormen van de zaak en zich er na aan de hand van de ontvangen informatie, al dan niet met 

deskundige hulp, een juist en volledig beeld moet kunnen vormen van de rechten en 

verplichtingen die over en weer uit de koop voortvloeien. De in artikel 7:46d, eerste lid, BW 

geregelde bedenktijd en de ontbindingsbevoegdheid zijn essentiële onderdelen waarover de 

koper moet worden geïnformeerd voor de verkoop.64 

 

87. Sana Direct B.V. maakt gebruik van het internet en van telemarketing om haar producten te 

verkopen. Voor beide soorten koop op afstand dient de toepasselijkheid van de bedenktijd te 

worden vermeld voordat de koop op afstand wordt gesloten.  

 

Verkoop via internet 

88. Bij de verkoop via de webpagina waarop het product Glucosamine wordt aangeboden, wordt de 

consument vóór de koop door een link op de webpagina op de algemene voorwaarden 

gewezen. Op 11 juni 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst 

Consumentenautoriteit geconstateerd dat in deze algemene voorwaarden is opgenomen dat: 

                                                          
64 Kamerstukken II 1999-2000, 26 861, nr. 3, p. 19-21. 
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“Wanneer het product niet voldoet aan uw verwachtingen, kunt u het product binnen 8 dagen in 

de originele verpakking retour afzender sturen naar bovenstaand adres.” 65 

 

89. Uit artikel 7:46c, onder f, juncto artikel 7:46d, eerste lid, BW vloeit echter voort dat vóórdat de koop 

wordt gesloten de koper wordt medegedeeld of de koper gedurende zeven werkdagen na 

ontvangst van de zaak zonder opgaaf van redenen de koop mag ontbinden. In haar algemene 

voorwaarden is derhalve de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst binnen de 

bedenktijd van zeven werkdagen niet correct vermeld. 

 

90. De Consumentenautoriteit stelt vast dat ten aanzien van de webpagina waarop het product 

Glucosamine wordt aangeboden door Sana Direct B.V. niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 

8.5, tweede lid, Whc juncto artikel 7:46c, onder f, BW juncto artikel 7:46d, eerste lid, BW. 

 

Verkoop via telemarketing 

91. Zoals aangegeven in paragraaf 3.1. zijn er drie callcenter bedrijven die in opdracht van Sana 

Direct B.V. met behulp van telemarketing consumenten benaderen voor producten van Sana 

Direct B.V./Naturpost. De bedrijven [X], [Y] en [Z] gebruiken callscripts voor de 

telemarketingactiviteiten. De callscripts worden aangeleverd door de moedermaatschappij van 

Sana Direct B.V. in Zweden. De callscripts worden in het Nederlands vertaald.66 Indien [X] 

onvoldoende capaciteit heeft, wordt [Z] voor telemarketingactiviteiten ten behoeve van de 

producten van Sana Direct B.V./Naturpost ingeschakeld.67 

 

92. In de door [X] overgelegde callscripts ten aanzien van de producten Phase 268, Glucosamine69, 

Appelazijn,70 Ginseng71, Fiskolja Omega-372 en Rosea Svenska73 wordt op geen enkele wijze 

aangegeven dat telemarketeers de toepasselijkheid van een bedenktijd dienen te vermelden.  

 

93. In de door [Y] overgelegde callscripts74 ten aanzien van  de producten Fiskolja Omega-3 en Rosea 

Svenska wordt tevens op geen enkele wijze aangegeven dat de telemarketeers de 

toepasselijkheid van een bedenktijd dienen te vermelden. 

 

                                                          
65 Stuk 35/27 en 35/34. 
66 Stuk 35/24, p. 2-4 en stuk 35/56, p.3. 
67 Stuk 35/14. 
68 stuk 35/13 bijlage 1. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000070 t/m 00035013000074. 
69 stuk 35/13 bijlage 1. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000086 t/m 00035013000090. 
70 stuk 35/13 bijlage 1. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000100 t/m 00035013000104. 
71 stuk 35/13 bijlage 2. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000081 t/m 00035013000085. 
72 stuk 35/13 bijlage 1. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000075 t/m 00035013000080. 
73 stuk 35/13 bijlage 1. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000096 t/m 00035013000099. 
74 Stuk 35/8 bijlage 9. 
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94. In de door [Z] overgelegde callscripts75 ten aanzien van de producten Appelazijn, Phase 2, Fiskolja 

Omega-3, Rosea Svenska en Glucosamine wordt ook op geen enkele wijze aangegeven dat de 

telemarketeers de toepasselijkheid van een bedenktijd dienen te vermelden. 

 

95. Sana Direct B.V. heeft aangegeven dat het callscript een leidraad is voor het te voeren gesprek en 

heeft bevestigd dat in de callscripts niet wordt vermeld of een bedenktijd toepasselijk is.76  

 

96. Het door Sana Direct B.V. ingeschakeld callcenter [Y] heeft aangegeven dat er geen andere 

mededelingen worden gedaan dan in het callscript staan vermeld.77 

 

97. Uit het voorgaande volgt dat Sana direct B.V. bij de telemarketingactiviteiten ten aanzien van de 

producten Phase 2, Glucosamine, Appelazijn, Ginseng, Fiskolja Omega-3 en Rosea Svenska heeft 

nagelaten de toepasselijkheid van de bedenktijd te vermelden. 

 

98. Sana Direct B.V. heeft aangegeven dat de toepasselijkheid van een bedenktijd niet wordt vermeld 

omdat geen sprake zou zijn van een bedenktijd.78 Sana Direct B.V. heeft aangegeven dat de 

reden om geen bedenktijd te hanteren heeft te maken met de aard van de producten: het gaat 

om voedingssupplementen die mensen innemen en als die terugkomen, kunnen de producten 

niet opnieuw worden gebruikt. 79 De Consumentenautoriteit laat hier onbesproken of Sana Direct 

B.V. terecht een beroep doet op de uitzondering genoemd in artikel 7:46d, vierde lid, onder b, sub 

3, BW. Voor de beoordeling of sprake is van een overtreding van artikel 8.5, tweede lid, Whc juncto 

artikel 7:46 c, onder f, BW juncto artikel 7:46d BW, is dit immers niet van belang. Artikel 7:46c, onder 

f, BW verlangt dat het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van ontbinding als 

bedoeld in artikel 7:46d BW dient te worden vermeld. Sana Direct B.V. dient in haar 

telemarketingactiviteiten en op de webpagina’s waar producten besteld kunnen worden, te 

vermelden of er sprake is van een bedenktijd.  

 

99. De Consumentenautoriteit stelt vast dat Sana Direct B.V. bij haar telemarketingactiviteiten niet 

heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 8.5, tweede lid, Whc juncto artikel 7:46 c, onder f, BW 

juncto artikel 7:46d BW. 

 

Door te voeren aanpassingen Sana Direct B.V.  

100. Tijdens de hoorzitting heeft Sana Direct B.V. aangegeven dat Sana Direct B.V. het beleid ten 

aanzien van de toepasselijkheid van de bedenktijd met ingang van juni 2007 heeft gewijzigd door 

een bedenktijd te hanteren. Sana Direct B.V. heeft voorts verklaard dat retourzendingen met 

                                                          
75 Stuk 35/14 bijlage 3. 
76 Stuk 35/24, p. 7-8. 
77 Stuk 38/8. 
78 Stuk 35/24, p. 7. 
79 Stuk 35/56, p.1-2, zie ook stuk 35/24, p. 5-6, en stuk 35/31, p.2. 



Openbaar

22

terugwerkende kracht zijn geaccepteerd en klanten die goederen hebben teruggestuurd, hun 

geld hebben teruggekregen.80  

 

101. Sana Direct B.V. heeft in oktober 2007 aan de Consumentenautoriteit stukken overgelegd 

waaruit blijkt dat haar algemene voorwaarden zullen worden aangepast in die zin dat vermeld 

wordt dat sprake is van een bedenktijd van zeven werkdagen. De algemene voorwaarden zullen 

te raadplegen zijn via een link op de webpagina waarop het product Glucosamine wordt 

aangeboden.81 

 

102. Met de ingebruikneming van de aan de Consumentenautoriteit overgelegde gewijzigde 

algemene voorwaarden zal een einde komen aan de overtreding van artikel 8.5, tweede lid, Whc 

juncto artikel 7:46c, eerste lid onder f, BW ten aanzien van de internetverkopen van het product 

Glucosamine.  

 

103. Sana Direct B.V. heeft op de hoorzitting van 26 september 2007 verklaard dat de 

telemarketingactiviteiten met ingang van september 2007 tijdelijk zijn beëindigd.82 Met de tijdelijke 

beëindiging van de telemarketingactiviteiten is de overtreding van artikel 8.5, tweede lid, Whc 

juncto artikel 7:46 c, onder f, BW juncto artikel 7:46d BW per september 2007 beëindigd. 

 

104. De Consumentenautoriteit acht de doorgevoerde aanpassingen in de algemene 

voorwaarden ten aanzien van de verkoop via telemarketing echter onvoldoende om aan de 

verplichtingen van artikel 8.5, tweede lid, Whc juncto artikel 7:46 c, onder f, BW juncto artikel 7:46d 

BW te voldoen. Zoals eerder aangegeven dient alle informatie verstrekt te worden vóór de 

totstandkoming van de overeenkomst. Een consument die via telemarketing een product bestelt 

ontvangt de algemene voorwaarden pas bij levering van het product en derhalve ná 

totstandkoming van de overeenkomst. De Consumentenautoriteit is dan ook van oordeel dat op 

het moment dat Sana Direct B.V. weer telemarketingactiviteiten gaat uitoefenen op basis van de 

aan de Consumentenautoriteit overgelegde callscripts, de overtreding van artikel 8.5, tweede lid, 

Whc juncto artikel 7:46 c, onder f, BW juncto artikel 7:46d BW zal herleven. 

5.2.2 Termijn aanvaarding/gestand doen prijs  

(art. 8.5, tweede lid, Whc juncto art.7:46c, eerste lid, onder h, BW) 

 

105. Artikel 7:46c, eerste lid, onder h, BW bepaalt dat de wederpartij voordat de koop op afstand 

tot stand komt geïnformeerd moet worden over de termijn voor aanvaarding van het aanbod, 

dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.  

                                                          
80 Stuk 35/56, p.1-2. 
81 Stuk 35/58. 
82 Stuk 35/56, p.4. 
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106. Op 21 mei 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst Consumentenautoriteit 

geconstateerd dat de website van Naturpost en ten aanzien van de webpagina’s waarop de 

producten Ginseng, Fiskolja Omega-3 en Phase 2 worden aangeboden niet is aangegeven tot 

wanneer de aanbiedingen geldig zijn.83 Uit de door een toezichthouder van de dienst 

Consumentenautoriteit gemaakte kopie van de website www.Naturpost.nl blijkt eveneens dat aan 

deze informatieverplichting niet is voldaan.84 

 

107. Op 11 juni 2007 is door een toezichthoudend ambtenaar van de dienst Consumentenautoriteit 

geconstateerd dat de website Sana Direct B.V. ten aanzien van de webpagina waarop het 

product Glucosamine wordt aangeboden, niet is aangegeven tot wanneer de aanbiedingen 

geldig zijn.85 Uit de door een toezichthouder van de dienst Consumentenautoriteit gemaakte kopie 

van de website www.Naturpost.nl blijkt eveneens dat aan deze informatieverplichting niet is 

voldaan.86 

 

108. De Consumentenautoriteit stelt vast dat ten aanzien van de website van Naturpost en ten 

aanzien van de webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en 

Glucosamine worden aangeboden, door Sana Direct B.V. niet is voldaan aan de verplichting van 

artikel 8.5, tweede lid, Whc juncto artikel 7:46c, eerste lid, onder h, BW. 

5.3 Ongevraagde toezending 

5.3.1 Ongevraagde toezending  

(art. 8.5, eerste lid, Whc, juncto art. 7:7, tweede lid, BW) 

109. Artikel 7:7, tweede lid, BW bepaalt dat het toesturen aan een natuurlijk persoon van een niet 

bestelde zaak met het verzoek tot betaling van een prijs niet is toegestaan. In de memorie van 

toelichting is aangegeven dat er sprake is van een ongevraagde toezending indien de 

consument niet om de zaak heeft verzocht en indien de consument geen expliciet akkoord heeft 

gegeven tot de toezending.87  

 

110. Zoals eerder aangegeven zijn er drie callcenter bedrijven die in opdracht van Sana Direct B.V. 

met behulp van telemarketing consumenten benaderen voor producten van Sana Direct 

                                                          
83 Stukken 35/18, 35/33 en 35/34. 
84 Stuk 35/37 CDROM Kopie website www.naturpost.nl; webpagina’s te raadplegen via naturpost/-naturpost- 
fiskolja, Naturpost/-naturpost -Phase 2, naturpost/-naturpost –ginseng. 
85 Stuk 35/34. 
86 Stuk 35/37 CDROM Kopie website www.naturpost.nl; webpagina te raadplegen via Naturpost/Glucosamine. 
87 Kamerstukken II 1999-2000, 26 861, nr. 3, p. 11. 
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B.V./Naturpost. De daarbij door de bedrijven [X], [Y] en [Z] gebruikte callscripts worden 

gebaseerd op de callscripts afkomstig van de moedermaatschappij van Sana Direct B.V..88 

 

111. De door [X] overgelegde callscripts ten aanzien van de producten Phase 289, Glucosamine90, 

Appelazijn91 Ginseng92, Fiskolja  Omega-393 en Rosea Svenska94 zijn alle op eenzelfde wijze 

opgesteld. In deze callscripts is te lezen dat de consument gevraagd wordt in te stemmen met het 

welkomstpakket tegen betaling van de verzendkosten. Hierna worden de gegevens van de 

consument gecontroleerd. Ten slotte wordt in alle callscripts in min of meer gelijke bewoordingen 

melding gemaakt van vervolgzendingen, waarbij de prijzen per product (hieronder aangeduid 

met [XX]) en de frequentie van vervolgzendingen kunnen verschillen. 

“(…) 

Mag ik u het Welkomstpakket toesturen, meneer/mevrouw <naam>? 

 Nee> ga naar 6 

 Ja > ga naar 5 

 

5 

Dat is fijn om te horen, Dan controleer ik even uw gegevens.  

<NAW controleren. Telnr. + e-mail > 

 

Als u wilt, kunt u bij ons elke 8 weken een vervolgzending ontvangen voor € [XX] + verzendkosten 

(€ [XX]). U bent dit echter niet verplicht. Met 1 telefoontje kunt u alles te allen tijde stopzetten (dus 

u zit nooit aan ons vast). 

 

Ik bedank u voor uw bestelling en wens u nog een hele prettige dag verder mijnheer/mevrouw 

<naam>! 

  

Bedankt voor uw bestelling en nog een hele prettige dag! 

 

6 

Wat houdt u tegen? 

<zie bezwaren> 

(…)” 

 

Dan wel; 

                                                          
88 Stuk 35/24, p. 2-4 en stuk 35/56, p. 3. 
89 stuk 35/13 bijlage 1. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000070 t/m 00035013000074. 
90 stuk 35/13 bijlage 1. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000086 t/m 00035013000090. 
91 stuk 35/13 bijlage 1. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000100 t/m 00035013000104. 
92 stuk 35/13 bijlage 2. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000081 t/m 00035013000085. 
93 stuk 35/13 bijlage 1. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000075 t/m 00035013000080. 
94 stuk 35/13 bijlage 3. zie bijvoorbeeld stukken 00035013000096 t/m 00035013000099. 
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“(…) 

Zal ik u het Welkomstpakket toesturen, meneer/mevrouw <naam>? 

 Nee > ga naar 5 

 Ja > ga naar 4 

 

4 

“(…) 

Dat is fijn om te horen, Dan controleer ik even uw gegevens.  

<NAW controleren. Telnr. + e-mail > 

 

Als het welkomstpakket u bevalt, kunt u bij ons vervolgzendingen ontvangen (met een 

tweemaandelijkse dosering) voor maar € [XX] + verzendkosten (€[XX]). U bent dit echter niet 

verplicht. Met 1 telefoontje kunt u alles te allen tijde stopzetten (dus u zit nooit aan ons vast). 

 

Bedankt voor uw bestelling en nog een hele prettige dag! 

 

5 

Wat houdt u tegen? 

<zie bezwaren> 

(…)” 

 

112. [Z] gebruikt callscripts die door [X] zijn aangeleverd. [Z] gaf aan dat het callscript door [X] 

was aangepast omdat het verwarrend was of de consument nu wel of geen toestemming had 

gegeven voor het ontvangen van vervolgzendingen.95 Tijdens de hoorzitting is door Sana Direct 

B.V. opgemerkt dat callscripts  gewijzigd mogen worden, maar dan wel in overleg met Sana Direct 

B.V..96  

De door [Z] overgelegde callscripts97 ten aanzien van  de producten Appelazijn, Phase 2, Fiskolja 

Omega-3, Rosea Svenska en Glucosamine zijn op eenzelfde wijze opgebouwd:  

“(…)  

Mag ik u het Welkomstpakket toesturen, meneer/mevrouw <naam>?  

 

5. Doornemen gegevens  

Dat is fijn om te horen, Dan controleer ik even uw gegevens.  <NAW controleren. Telnr. + e-mail >  

 

Ik heb alles genoteerd!  

                                                          
95 Stuk 35/14. 
96 Stuk 35/56, p. 5. 
97 Stuk 35/14 bijlage 3. 
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U krijgt van ons zo snel mogelijk het welkomstpakket toegestuurd. U krijgt na ons welkomstpakket 

elke 8 weken een vervolgzending voor euro 36,95 + verzendkosten (euro 2,95). Mocht u dit niet 

willen, dan kunt u dit binnen 2 weken na ontvangst van het welkomstpakket of een vervolgzending 

met 1 telefoontje naar onze Klantenservice melden. U ontvangt dan geen verdere verzendingen 

meer.  

Mogen wij u in de toekomst nog eens benaderen?  

Bedankt voor uw bestelling en ik wens u een hele prettige dag verder!” 

 

113. De door [Y] overgelegde callscripts98 ten aanzien van het aanbod van de producten Fiskolja 

Omega-3 en Rosea Svenska zijn op eenzelfde wijze opgebouwd waarbij de naam van het product 

verschilt (hieronder aangeduid met [XX]).  

 

“ We willen u als klant van <product> (toch) bedanken en u geheel gratis een welkomstpakket van 

[XX], een ander product van ons, aanbieden. 

(…)  

Wij kunnen u het gratis welkomstpakket geheel gratis toesturen, u betaalt zelfs geen 

verzendkosten. 

Zal ik dit (ook) voor u regelen, meneer/mevrouw <naam>? 

 

Dat is fijn om te horen. Dan controleer ik even uw gegevens. 

Als het welkomstpakket u bevalt, ontvangt u bij ons elke 8 weken een nieuwe zending voor € 29,95 

+ verzendkosten (€ 4,95). Zoals u inmiddels weet bent u dit echter niet verplicht. Met 1 telefoontje 

kunt u alles te allen tijde stopzetten (dus u zit nooit aan ons vast). 

 

Wij gaan alles voor u in orde maken. Bedankt voor uw vertrouwen en nog een heel prettige dag!” 

 

[Y] deelde aan de toezichthoudende ambtenaren van de dienst Consumentenautoriteit mede 

dat er bij de werving geen andere mededelingen worden gedaan dan in het script zijn 

genoemd.99 

 

114. De Consumentenautoriteit stelt vast dat, als naar de callscripts wordt gekeken die worden 

gehanteerd, de consument expliciet om toestemming wordt gevraagd ten aanzien van het 

welkomstpakket. In de callscripts van [X], [Y] en [Z] wordt in het callscript duidelijk een vraag 

gesteld eindigend op een vraagteken. Ten aanzien van de vervolgzendingen wordt door de 

telemarketeers geen vraag gesteld, maar wordt melding gemaakt van de vervolgzendingen 

zonder dat eerst aan de consument wordt gevraagd of de consument hier toestemming voor 

geeft.  

                                                          
98 Stuk 35/8 bijlage 9. 
99 Stuk 35/8, p. 2. 
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115. In de callscripts die gebruikt worden door [X] blijkt dat instructies zijn gegeven voor de situatie 

dat een consument niet akkoord gaat met het toezenden van een welkomstpakket. Ten aanzien 

van de vervolgzendingen wordt slechts de mededeling over vervolgzendingen weergegeven en 

worden géén instructies gegeven ten aanzien van een eventueel negatieve respons van de 

consument.  

 

116. Sana Direct B.V. heeft tijdens de hoorzitting van 26 september 2007 beaamd dat bij de 

telemarketingactiviteiten geen expliciet bevestigend antwoord wordt gevraagd met betrekking tot 

de vervolgzendingen.100 

 

117. Doordat geen expliciete toestemming wordt gevraagd ten aanzien van de vervolgzendingen 

dienen consumenten zelf actie te ondernemen indien zij de vervolgzendingen niet willen 

ontvangen. Om de vervolgzendingen te voorkomen, moet de consument de klantenservice bellen 

(€ 0,50 p/m). Doet de consument dit niet, dan ontvangt hij de vervolgzending met daarbij 

gevoegd een acceptgiro voor de betaling van het toegezonden product. De prijs van de 

producten varieert van € 26,95 tot € 36,95 per vervolgzending.101 Wanneer de consument niet 

betaalt, start Sana Direct B.V. een incassoprocedure.102 

 

118. De Consumentenautoriteit stelt vast dat bij de telemarketingactiviteiten in opdracht van Sana 

Direct B.V. ten aanzien van de producten Phase 2, Glucosamine, Appelazijn, Ginseng, Fiskolja 

Omega-3 en Rosea Svenska geen expliciete toestemming wordt gevraagd met betrekking tot de 

verzending van vervolgpakketten tegen betaling.  

 

119. De Consumentenautoriteit stelt vast dat door Sana Direct B.V. niet voldaan is aan het 

bepaalde in artikel 8.5, eerste lid, Whc juncto artikel 7:7, tweede lid, BW.   

 

Door te voeren aanpassingen Sana Direct B.V.  

120. Sana Direct B.V. heeft op de hoorzitting van 26 september 2007 verklaard dat de 

telemarketingactiviteiten met ingang van september 2007 tijdelijk zijn beëindigd. De reden van 

deze tijdelijke beëindiging is dat Sana Direct B.V. werkt aan een voicelog, met een korte 

gespreksopname en een schriftelijke bevestiging aan de klant, voordat het eerste pakket met 

producten wordt verzonden.103 Met de tijdelijke beëindiging van de telemarketingactiviteiten is de 

overtreding per september 2007 beëindigd. Afhankelijk van de door te voeren aanpassingen van 

de te hanteren callscripts kan de overtreding van artikel 8.5, eerste lid, Whc juncto artikel 7:7, 

tweede lid, BW weer herleven.  

                                                          
100 Stuk 35/56, p. 5. 
101 Stuk 35/13, de bijlagen 00035013000070 t/m 00035013000114 
102 Stuk 35/24 en stuk 35/8. 
103 Stuk 35/56, p. 4. 
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121. Uit de door Sana Direct B.V. in oktober 2007 aan de Consumentenautoriteit overgelegde 

stukken blijkt dat de callscripts die zullen worden gebruikt bij het aanbod van de producten 

Ginseng, Phase 2 en Glucosamine als volgt zijn aangepast.   

“(…) 

Mag ik u het Welkomstpakket toesturen, meneer/mevrouw <naam>? 

 Nee> ga naar 6 

 Ja > ga naar 5 

 

5 

Dat is fijn om te horen.  

 

Naturpost zorgt ervoor dat u na het welkomstpakket elke 8 weken nieuwe zendingen ontvangt voor 

maar € [XX] + verzendkosten (€ [XX]), zodat u altijd genoeg op voorraad heeft en dus nooit 

zonder komt te zitten. U bent dit echter niet verplicht. Met 1 telefoontje kunt u alles te allen tijde 

stopzetten (dus u zit nooit aan ons vast). 

 

<bevestiging afwachten> 

 

Dan controleer ik even uw gegevens. <NAW controleren. Telnr. + e-mail > 

Ik bedank u voor uw bestelling en wens u nog een hele prettige dag verder mijnheer/mevrouw 

<naam>! Bedankt voor uw bestelling en nog een hele prettige dag!” 

 

122. Als naar de voorgelegde gewijzigde callscripts wordt gekeken blijkt dat ongewijzigd is dat de 

consument expliciet om toestemming wordt gevraagd ten aanzien van het welkomstpakket. In de 

callscripts wordt nog steeds een duidelijke vraag gesteld eindigend op een vraagteken. Ten 

aanzien van de vervolgzendingen wordt door de telemarketeers, evenals in de eerdere callscripts, 

geen vraag gesteld maar volgt een mededeling over vervolgzending. Anders dan in het eerdere 

callscript wacht de telemarketeer een bevestiging af, maar zonder hier actief om te vragen. 

Anders dan bij het welkomstpakket worden ten aanzien van de vervolgzendingen géén instructies 

gegeven ten aanzien van een eventueel negatieve respons van de consument.   

 

123. De Consumentenautoriteit is van oordeel dat de gewijzigde callscripts onvoldoende 

verzekeren dat om een expliciete toestemming aan consumenten wordt gevraagd ten aanzien 

van de vervolgpakketten. De Consumentenautoriteit is derhalve van oordeel dat op het moment 

dat Sana Direct B.V. de telemarketingactiviteiten weer gaat uitoefenen op basis van de aan de 

Consumentenautoriteit overgelegde callscripts, de overtreding van artikel 8.5, eerste lid, Whc 

juncto artikel 7:7, tweede lid,  BW zal herleven. 
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6 Conclusie 

124. De Consumentenautoriteit concludeert dat Sana Direct B.V. : 

- artikel 8.2, eerste lid, Whc juncto artikel 3:15d, eerste lid, onder a, BW heeft overtreden door 

geen vestigingsadres te vermelden op de website van Naturpost en op de afzonderlijke 

webpagina’s waar de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine 

worden aangeboden; 

- artikel 8.2, eerste lid, Whc juncto artikel 3:15 d, eerste lid ,onder f, BW heeft overtreden door 

geen BTW-identificatienummer te vermelden op de webpagina waarop het product 

Glucosamine wordt aangeboden; 

- artikel 8.2, eerste lid, Whc juncto artikel 3:15 d, tweede lid, BW heeft overtreden door op de 

website van Naturpost en op de afzonderlijke webpagina’s waarop de producten van 

Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine worden aangeboden, de inbegrepen 

belastingen bij de prijzen niet te vermelden; 

- artikel 8.2, derde lid, Whc juncto artikel 6:227b, eerste lid, onder a, BW heeft overtreden door 

op de webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en 

Glucosamine worden aangeboden, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt niet 

op een voldoende duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze te vermelden; 

- artikel 8.2, derde lid, Whc juncto artikel 6:227b, eerste lid, onder c, BW heeft overtreden door 

op de website van Naturpost en op de afzonderlijke webpagina’s waarop de producten 

Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine worden aangeboden de wijze waarop 

de wederpartij van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede 

de wijze waarop ongewilde handelingen kunnen worden hersteld voordat de overeenkomst 

tot stand komt, niet op een voldoende duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze te 

vermelden; 

- artikel 8.5, tweede lid, Whc juncto artikel 7:46c, eerste lid, onder f ,BW juncto artikel 7:46d BW 

heeft overtreden door op de webpagina waarop het product Glucosamine wordt 

aangeboden, de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst binnen de bedenktijd 

van zeven werkdagen niet correct te vermelden; 

- artikel 8.5, tweede lid, Whc juncto artikel 7:46c, eerste lid, onder f, BW juncto artikel 7:46d BW 

heeft overtreden door bij de telemarketingactiviteiten ten aanzien van de producten 

Ginseng, Fiskolja  Omega-3, Phase 2, Appelazijn, Rosea Svenska en Glucosamine de 

toepasselijkheid van de bedenktijd niet te vermelden; 

- artikel 8.5, tweede lid, Whc juncto artikel 7:46c, eerste lid, onder h, BW heeft overtreden door 

op de website van Naturpost en de webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja 

Omega-3, Phase 2 en Glucosamine worden aangeboden, de termijn voor aanvaarding van 

het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs niet te vermelden; 
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- artikel 8.5, eerste lid, Whc juncto artikel 7:7, tweede lid, BW heeft overtreden door met 

gebruikmaking van telemarketing zonder toestemming vervolgpakketten te versturen. 

De gedragingen van Sana Direct B.V. hebben het kenmerk dat meerdere consumenten op 

eenzelfde manier zijn of kunnen worden geraakt, waardoor sprake is van een mogelijke 

schending van collectieve belangen van consumenten.   

7 Maatregelen 

125. Ingevolge artikel 2.9 Whc kan de Consumentenautoriteit indien zij van oordeel is dat een 

overtreding heeft plaatsgevonden de overtreder een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke 

boete opleggen. 

 

126. In de onderhavige zaak is de Consumentenautoriteit van oordeel dat gezien de specifieke 

omstandigheden waaronder het feit dat enkele overtredingen inmiddels zijn beëindigd en de 

schade van deze overtredingen voor consumenten relatief beperkt is gebleven, het niet passend is 

om Sana Direct B.V. een afzonderlijke maatregel op te leggen ten aanzien van de overtredingen 

van: 

- artikel 8.2, eerste lid, Whc juncto artikel 3:15d, eerste lid, onder a, BW door geen 

vestigingsadres te vermelden op de website van Naturpost en op de afzonderlijke 

webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine 

worden aangeboden; 

- artikel 8.2, eerste lid, Whc juncto artikel 3:15d, tweede lid, BW door op de website van 

Naturpost en op de afzonderlijke webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja 

Omega-3, Phase 2 en Glucosamine worden aangeboden, de inbegrepen belastingen bij de 

prijzen niet te vermelden; 

- artikel 8.5, tweede lid, Whc juncto artikel 7:46c, eerste lid, onder f, juncto artikel 7:46d BW door 

op de webpagina van het product Glucosamine de mogelijkheid van ontbinding van de 

overeenkomst binnen de bedenktijd van zeven werkdagen niet correct te vermelden; 

- artikel 8.5, tweede lid, Whc juncto artikel 7:46c, eerste lid, onder h, BW door op de website van 

Naturpost en op de webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 

en Glucosamine worden aangeboden, de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan 

wel de termijn voor het gestand doen van de prijs niet te vermelden. 

7.1 Last onder dwangsom 

7.1.1 Algemeen 

127. Ingevolge artikel 2.10 Whc zijn de artikelen 5:32, tweede tot en met vijfde lid, en 5:33 tot en met 

5:35 van de Algemeen wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing op het opleggen van een 

last onder dwangsom door de Consumentautoriteit. 
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128. Volgens artikel 5:32, tweede lid, Awb strekt een last onder dwangsom ertoe de overtreding 

ongedaan te maken dan wel een herhaling van de overtreding te voorkomen. Het opleggen van 

een last onder dwangsom is geen punitieve sanctie maar een herstelsanctie. 

 

129. Bij de vaststelling van de dwangsom heeft de Consumentenautoriteit overeenkomstig artikel 

5:32, derde lid, Awb de keuze tussen een bedrag ineens of een bedrag per tijdseenheid waarin de 

last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last. De Consumentenautoriteit stelt een 

bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. Het vastgestelde bedrag staat in 

redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de 

dwangsomoplegging. 

 

130. Ingevolge artikel 5:32, vijfde lid, Awb wordt in de beschikking tot oplegging tot een last een 

termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom 

wordt verbeurd (begunstigingstermijn). 

 

131. Uit hetgeen tijdens de hoorzitting van 26 september 2007 naar voren is gebracht en de in 

oktober 2007 overgelegde stukken van Sana Direct B.V. is de Consumentenautoriteit gebleken dat 

een aantal van de overtredingen nog voortduurt.104   

 

132. Er zijn maatregelen nodig om aan de onder het volgende randnummer omschreven 

overtredingen binnen een bepaalde termijn een einde te maken, en om zeker te stellen dat Sana 

Direct B.V. zich in de toekomst onthoudt van gedragingen die hetzelfde doel of dezelfde werking 

hebben als de omschreven overtredingen.  

 

133. In de onderhavige zaak is de Consumentenautoriteit van oordeel dat het passend is Sana 

Direct B.V. een last onder dwangsom op te leggen voor de nog voortdurende overtredingen van: 

- artikel 8.2, eerste lid, Whc juncto artikel 3:15d, eerste lid, onder f, BW door geen BTW-

identificatienummer te vermelden op de webpagina waar het product Glucosamine wordt 

aangeboden; 

- artikel 8.2, derde lid, Whc juncto artikel 6:227b, eerste lid, onder a, BW door op de 

webpagina’s waar de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine 

worden aangeboden, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt niet op een 

voldoende duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze te vermelden;  

- artikel 8.2, derde lid, Whc juncto artikel 6:227b, eerste lid, onder c, BW door op de website 

van Naturpost en de webpagina’s waar de producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 

en Glucosamine worden aangeboden de wijze waarop de wederpartij van door hem niet 

gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop ongewilde 

handelingen kunnen worden hersteld voordat de overeenkomst tot stand komt, niet op een 

voldoende duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze te vermelden; 

 

                                                          
104 Stuk 35/56 en stuk 35/58. 
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134. Voorts is de Consumentenautoriteit van oordeel dat het passend is Sana Direct B.V. een last 

onder dwangsom op te leggen ter voorkoming van herhaling van overtreding van:  

- artikel 8.5, tweede lid, Whc juncto artikel 7:46c, eerste lid, onder f, BW juncto artikel 7:46d 

BW door bij de telemarketingactiviteiten ten aanzien van Ginseng, Fiskolja Omega-3, 

Appelazijn, Rosea Svenska, Phase 2 en Glucosamine de toepasselijkheid van de 

bedenktijd niet te vermelden. 

- artikel 8.5, eerste lid, Whc juncto artikel 7:7, tweede lid, BW door met gebruikmaking van 

telemarketing zonder toestemming vervolgpakketten te versturen. 

 

135. Het bovenstaande leidt ertoe dat de Consumentenautoriteit aan Sana Direct B.V. twee 

separate lasten onder dwangsom zal opleggen, te weten één met betrekking tot de website en de 

webpagina’s, en één met betrekking tot de telemarketing. 

7.1.2 Verkoop via internet (webpagina’s) 

BTW- identificatienummer  

136. Sana Direct B.V. wordt gelast zijn btw-identificatienummer op de webpagina waar het product 

Glucosamine wordt aangeboden, rechtstreeks en permanent toegankelijk te maken voor degene 

die gebruik maakt van deze dienst. 

 

Vermelding totstandkoming overeenkomst  

137. Sana Direct B.V. wordt gelast op de bestelpagina’s voor haar producten Ginseng, Fiskolja 

Omega-3, Phase 2 en Glucosamine, duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig aan te geven: 

- de stappen die nodig zijn om een bestelling te plaatsen;  

- dat een overeenkomst wordt aangegaan ten aanzien van een welkomstpakket en 

vervolgzendingen.  

 

Vermelding wijze van herstel niet gewilde handelingen  

138. Sana Direct B.V. wordt gelast op de website van Naturpost en op de bestelpagina’s voor haar 

producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, Phase 2 en Glucosamine, duidelijk, begrijpelijk en 

ondubbelzinnig aan te geven: 

- op welke wijze inzicht gekregen kan worden in niet gewilde handelingen, en  

- hoe van de bestelling kan worden afgezien nadat de NAW-gegevens zijn verzonden maar 

vóórdat een overeenkomst wordt aangegaan ten aanzien van een welkomstpakket en 

vervolgzendingen.  

 

Hoogte van de dwangsom, begunstigingstermijn 

139. De dwangsom ten aanzien van de last betreffende de verkoop via internet (webpagina’s) 

zoals omschreven in de randnummers 136 tot en met 138 wordt bepaald op EUR 500,- per dag, 

met een maximum van EUR 50.000,-.  

 

140. De begunstigingstermijn wordt gesteld op vier weken, ingaande de dag na bekendmaking 

van dit besluit.  
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7.1.3 Verkoop via telemarketing (callscripts) 

Vermelding bedenktijd bij telemarketing  

141. Sana Direct B.V. wordt gelast op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze in de 

callscripts die gebruikt worden bij de verkoop van haar producten Ginseng, Fiskolja Omega-3, 

Appelazijn, Rosea Svenska, Phase 2 en Glucosamine te vermelden dat: 

- de telemarketeer moet aangeven of er al dan niet een bedenktijd van zeven werkdagen geldt 

voor de bestelde producten; 

- indien een bedenktijd geldt, de telemarketeer moet aangeven dat de overeenkomst binnen 

die termijn zonder opgave van redenen kan worden ontbonden en op welke wijze. 

 

Ongevraagde toezending 

142. Sana Direct B.V. wordt gelast op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze in de 

callscripts die gebruikt worden bij de verkoop van haar producten te vermelden: 

- dat de telemarketeer de consument expliciet om toestemming moet vragen voor 

vervolgzendingen;  

- wat de telemarketeer moet doen indien die toestemming wordt geweigerd. 

 

Hoogte van de dwangsom, begunstigingstermijn 

143. De dwangsom ten aanzien van de last betreffende de verkoop via telemarketing zoals 

omschreven in de randnummers 141 tot en met 142 wordt bepaald op EUR 500,- per dag, met een 

maximum van EUR 50.000,-.  

 

144. De begunstigingstermijn loopt af op het moment dat de telemarketingactiviteiten door Sana 

Direct B.V. worden hervat.   

7.1.4 Ten overvloede 

145. Ter voorkoming van misverstanden over de uitvoering van bovenstaande wordt Sana Direct 

B.V. dringend in overweging gegeven de Consumentenautoriteit tijdig te informeren over de 

uitvoering van de lasten onder dwangsom. 

7.2 Bestuurlijke boete 

146. Ingevolge artikel 2.15 Whc bedraagt, voor zover hier van belang, de in artikel 2.9 bedoelde 

bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie geldboete, bedoeld in artikel 23 

van het Wetboek van Strafrecht. Artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat het bedrag 

van de vijfde categorie geldboete EUR 67.000 bedraagt. 

 

147. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete houdt de Consumentenautoriteit 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.21 Whc, in ieder geval rekening met de ernst en de duur 

van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. De 

Consumentenautoriteit houdt daarbij zonodig rekening met de omstandigheden waaronder de 

overtreding is gepleegd.  
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148. De Consumentenautoriteit heeft een ruime beoordelingsvrijheid bij de vaststelling van de 

hoogte van de boete. Ingevolge artikel 3:4, tweede lid, Awb neemt de Consumentenautoriteit bij 

het bepalen van de hoogte van de boete het evenredigheidsbeginsel in acht. Op grond van deze 

bepaling mogen de voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet 

onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. De Consumentenautoriteit 

zal bij iedere concrete overtreding moeten beoordelen welk boetebedrag passend is. De hoogte 

van de boete wordt afgestemd op de concrete omstandigheden van het geval en dient bij te 

dragen aan een doeltreffende toepassing van de Wet handhaving consumentenbescherming. Als 

algemene maatstaf daarbij geldt dat de hoogte van de boete zodanig dient te zijn dat deze de 

overtreder weerhoudt van nieuwe overtredingen en ook in algemene termen voor andere 

(potentiële) overtreders een afschrikkende werking heeft.  

 

149. In de onderhavige zaak is de Consumentenautoriteit van oordeel dat het, mede gelet op het 

aantal en de aard van de begane overtredingen, passend is Sana Direct B.V. te beboeten voor de 

overtredingen van:  

- artikel 8.2, derde lid, Whc juncto artikel 6:227b, eerste lid, onder a, BW door op de 

webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja omega-3, Phase 2 en Glucosamine 

worden aangeboden de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt niet op een 

voldoende duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze te vermelden; 

- artikel 8.2, derde lid, Whc juncto artikel 6:227b, eerste lid, onder c, BW door op de website 

van Naturpost en de afzonderlijke webpagina’s waarop de producten Ginseng, Fiskolja 

omega-3, Phase 2 en Glucosamine worden aangeboden, de wijze waarop de wederpartij 

van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop 

ongewilde handelingen kunnen worden hersteld voordat de overeenkomst kan worden 

hersteld, niet op een voldoende duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze te 

vermelden; 

- artikel 8.5, tweede lid, Whc juncto artikel 7:46c, eerste lid, onder f, juncto artikel 7:46d BW 

door bij de telemarketingactiviteiten ten aanzien van de producten Ginseng, Fiskolja 

Omega-3, Phase 2, Rosea Svenska, Appelazijn en Glucosamine de toepasselijkheid van de 

bedenktijd niet te vermelden; 

- artikel 8.5, eerste lid, Whc juncto artikel 7:7, tweede lid, BW door met gebruikmaking van 

telemarketing zonder toestemming vervolgpakketten te versturen. 

 

150. De Consumentenautoriteit heeft zich er van vergewist dat ten aanzien van de in het vorige 

randnummer genoemde overtreding geen sprake is van een situatie waarin geen boete kan 

worden opgelegd, als bedoeld in artikel 2.19, eerste lid, tweede lid, vierde lid, of vijfde lid Whc.  

 

Ernst en duur van de overtreding en mate van verwijtbaarheid 
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151. Bij de bepaling van de op te leggen boetes wordt ten aanzien van de ernst van de overtreding 

rekening gehouden met de door consumenten geleden schade en het eventuele door de 

onderneming genoten voordeel voor zover dit door de Consumentenautoriteit vastgesteld kan 

worden. Ten aanzien van de in randnummer 149 genoemde overtredingen meent de 

Consumentenautoriteit dat onderscheid gemaakt kan worden in de ernst van de verschillende 

overtredingen. 

 

152. De Consumentenautoriteit is van oordeel dat de overtredingen van de 

informatieverplichtingen ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst, de 

mogelijkheid om ongewilde handelingen te herstellen en het niet vermelden van de bedenktijd bij 

de telemarketingactiviteiten wat betreft ernst vergelijkbaar zijn. Deze overtredingen kunnen tot een 

ernstige beschadiging van het consumentenvertrouwen leiden bij kopen op afstand en/of via 

elektronische weg. Onduidelijkheid over de wijze waarop en welke overeenkomst tot stand komt in 

combinatie met het nalaten van een herstelmogelijkheid leidt eerder tot een onbedoelde 

overeenkomst of tot een overeenkomst met onbedoelde inhoud. Een onbedoelde bedieningsfout 

kan immers reeds tot een overeenkomst en tot een betalingsverplichting voor de consument 

leiden. Ook het nalaten van de vermelding of een bedenktijd bestaat kan het 

consumentenvertrouwen beschadigen. Doordat de aanbieder niet vermeld of er sprake is van een 

bedenktijd is een consument niet op de hoogte van de hem toekomende rechten. Dit geldt 

ongeacht de toepasselijkheid van de uitzondering als bedoeld in artikel 7:46d, vierde lid, onder b, 

sub 3, BW. Ook indien de aard van de goederen een bedenktijd niet mogelijk maakt, heeft de 

wetgever gewild dat een consument daarover correct geïnformeerd wordt om de al dan niet aan 

hem toekomende rechten te kunnen uitoefenen.   

 

153. Ongeacht of Sana Direct B.V. doelbewust de in het voorgaande randnummer genoemde 

overtredingen heeft begaan, is de Consumentenautoriteit van oordeel dat sprake is van zeer 

ernstige overtredingen. Deze overtredingen raken de kern van de totstandkoming van kopen op 

afstand en/of via elektronische weg en hebben tot gevolg dat consumenten mogelijk 

onbedoelde overeenkomsten aangaan en niet volledig worden geïnformeerd over de hun 

toekomende rechten en deze niet ten volle kunnen uitoefenen.  

 

154. De Consumentenautoriteit is van oordeel dat het ongevraagd toezenden van een product, 

waaronder een vervolgzending, zonder expliciete toestemming van de consument een zéér 

ernstige overtreding is. Zonder dat sprake is van een expliciete wilsovereenstemming wordt door 

de onderneming een product met een verzoek om betaling gestuurd. Consumenten worden door 

een dergelijke handelspraktijk gedupeerd aangezien consumenten, hoewel zij geen toestemming 

hebben gegeven, zelf actie dienen te ondernemen om vervolgzendingen te voorkomen. De 

overtreding leidt tot directe schade, zeker indien ondernemingen, zoals Sana Direct B.V., 

incassomaatregelen treffen indien niet gereageerd wordt op het – naar de mening van 
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consumenten onterechte – verzoek om betaling. De overtreding is zeer ernstig indien ook 

incassomaatregelen worden getroffen als een consument het ongevraagd ontvangen product 

aan de onderneming heeft teruggestuurd. Dit blijkt bij Sana Direct B.V. in een aantal gevallen te 

zijn gebeurd.105 Gezien de aard van de meldingen die zijn binnengekomen bij ConsuWijzer blijkt 

dat consumenten schade hebben ondervonden van de door Sana Direct B.V. begane 

overtredingen.106 

 

155. Ook ten aanzien van de in het voorgaande randnummer genoemde overtreding is de 

Consumentenautoriteit van oordeel dat – ongeacht de intentie van de onderneming - de 

overtreding naar haar aard zeer ernstig is, aangezien consumenten ongewild producten en 

facturen hebben ontvangen en geconfronteerd worden met incassomaatregelen. 

 

156. Voor de bepaling van de boetes neemt de Consumentenautoriteit als duur van de overtreding 

de in het rapport genoemde periode van 1 januari 2007 tot en met 26 juni 2007 in aanmerking.  

 

157. Rekening houdend met het gestelde in randnummer 148 is de Consumentenautoriteit van 

oordeel dat in de onderhavige zaak het opleggen van afzonderlijke boetes, waarvoor elk van de 

overtredingen een maximumboete opgelegd kan worden van EUR 67.000, niet passend is. Om die 

reden heeft de Consumentenautoriteit besloten om niet per overtreding een boete op te leggen, 

maar voor de verschillende overtredingen twee boetes op te leggen: 

- één boete voor de overtredingen van de informatieverplichtingen ten aanzien van de 

totstandkoming van de overeenkomst, de mogelijkheid om ongewilde handelingen te herstellen 

en het nalaten om de bedenktijd te vermelden bij de telemarketingactiviteiten; 

- één boete voor de overtreding door met gebruikmaking van telemarketing zonder toestemming 

vervolgpakketten te versturen. 

 

158. Ten aanzien van de drie in randnummer 152 genoemde overtredingen is de 

Consumentenautoriteit van oordeel dat rekening houdend met de criteria van de ernst van de 

overtreding, de duur in relatie tot het type overtreding en de mate van verwijtbaarheid in beginsel 

een boete van EUR 60.000 gepast is. 

 

159. Ten aanzien van de in randnummer 154 genoemde overtreding is de Consumentenautoriteit 

van oordeel dat rekening houdend met de criteria van de ernst van de overtreding, de duur in 

relatie tot het type overtreding en de mate van verwijtbaarheid in beginsel een boete van EUR 

50.000 gepast is. 

 

Boeteverhogende of verlagende omstandigheden 

                                                          
105 Stukken 35/8 bijlage 7 en 35/38. 
106 Stuk 35/38. 



Openbaar

37

160. Bij de bepaling van de bestuurlijke boete houdt de Consumentenautoriteit zo nodig rekening 

met de omstandigheden. De Consumentenautoriteit meent dat in de onderhavige zaak een 

aantal omstandigheden van belang zijn bij de bepaling van de op te leggen boete die leiden tot 

een verlaging van de in de randnummers 158 en 159 genoemde boetes. 

 

161. De Consumentenautoriteit acht in de onderhavige zaak van belang dat Sana Direct B.V. zich 

heeft ingespannen om de schade die consumenten hebben geleden te beperken. Hiertoe heeft 

Sana Direct B.V. de telemarketingactiviteiten tijdelijk beëindigd, Voorts heeft Sana Direct B.V. niet 

alleen de bij Sana Direct B.V. binnengekomen klachten in behandeling genomen maar heeft zij 

met behulp van de Consumentenbond tevens andere – haar nog niet bekende - klachten in 

behandeling genomen. De Consumentenbond heeft op de hoorzitting medegedeeld dat de 

Consumentenbond met instemming van Naturpost op 18 juli 2007 een groepsactie is gestart. 

Consumenten konden hun klacht via de Consumentenbond voorleggen aan Naturpost – de 

naam waaronder Sana Direct B.V. bij veel consumenten bekend is. Naturpost nam contact op 

met de consument ten einde een oplossing te bereiken en rapporteerde hierover aan de 

Consumentenbond. De Consumentenbond heeft aangegeven dat deze klachtenafhandeling 

grotendeels soepel is verlopen en bijna honderd consumenten langs deze weg een goede 

oplossing geboden hebben gekregen. In dit verband kan nog opgemerkt worden dat Sana Direct 

B.V. begin juni 2007 op de klachten ten aanzien van de bedenktijd heeft gereageerd door een 

bedenktijd te hanteren. Retourzendingen zijn door Sana Direct B.V. met terugwerkende kracht 

geaccepteerd en klanten die hun goederen hebben teruggestuurd, hebben hun geld 

teruggekregen.107 

 

162. Voorts acht de Consumentenautoriteit van belang dat Sana Direct B.V. verdergaande 

medewerking heeft verleend, buiten haar wéttelijke verplichting om medewerking te verlenen. 

Sana Direct B.V. heeft niet alleen alle op grond van artikel 5:20 Awb verplichte medewerking 

verleend tijdens het onderzoek maar tevens medewerking verleend na afronding daarvan. Sana 

Direct B.V. heeft in haar zienswijze niet alle overtredingen betwist en ten aanzien van een aantal 

overtredingen uitdrukkelijk erkend dat Sana Direct B.V. deze heeft begaan. 

163. Rekening houdend met de in de randnummers 161 en 162 beschreven omstandigheden is de 

Consumentenautoriteit van oordeel dat in de onderhavige zaak aanleiding is om de in 

randnummers 158 en 159 genoemde boetes te verlagen met 20%.  

164.  De Consumentenautoriteit legt derhalve boetes op van  

- EUR 48.000. voor de overtredingen van de informatieverplichtingen ten aanzien van de 

totstandkoming van de overeenkomst, de mogelijkheid om ongewilde handelingen te herstellen 

                                                          
107 Stuk 35/56, p.2. 
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en het nalaten van de vermelding van de toepasselijkheid van een bedenktijd bij de 

telemarketingactiviteiten; 

- EUR 40.000 voor de overtreding door met gebruikmaking van telemarketing zonder toestemming 

vervolgpakketten te versturen. 

 

8 Besluit 

De Consumentenautoriteit: 

a) stelt vast dat overtreding is begaan van de artikelen  

- 8.2, eerste lid, Whc juncto 3:15d, eerste lid, onder a, BW; 

- 8.2, eerste lid, Whc juncto 3:15d, eerste lid, onder f, BW;  

- 8.2, eerste lid, Whc juncto 3:15d, tweede lid BW;  

- 8.2, derde lid, Whc juncto 6:227b, eerste lid, onder a, BW;  

- 8.2, derde lid, Whc juncto 6:227b, eerste lid, onder c BW; 

- 8.5, tweede lid Whc juncto 7:46c, eerste lid, onder f juncto 7:46d BW; 

- 8.5, tweede lid Whc juncto 7:46c, eerste lid, onder h BW;  

- 8.5, eerste lid, Whc juncto 7:7, tweede lid, BW; 

 

b) rekent de onder a) genoemde overtredingen toe aan Sana Direct B.V. (handelsnamen Sana 

Direct B.V. en Naturpost), statutair gevestigd te Putten; 

 

c) legt een last onder dwangsom op van EUR 500,- per dag, met een maximum van EUR 50.000 aan 

Sana Direct B,V. tot beëindiging van de overtredingen van de artikelen    

- 8.2, eerste lid, Whc juncto 3:15d, eerste lid, onder f, BW; 

- 8.2, derde lid, Whc juncto 6:227b, eerste lid, onder a, BW; 

- 8.2, derde lid, Whc juncto 6:227b, eerste lid, onder c, BW; 

 

d) legt een last onder dwangsom op  van EUR 500,- per dag, met een maximum van EUR 50.000 aan 

Sana Direct B,V. ter voorkoming van herhaling van de overtredingen van de artikelen:    

- 8.5, tweede lid Whc juncto 7:46c, eerste lid, onder f, juncto 7:46d BW ten aanzien van de 

telemarketingactiviteiten; 

- 8.5, eerste lid, Whc juncto 7:7, tweede lid, BW; 

 

e) legt Sana Direct B.V. een boete op van EUR 48.000,- wegens overtreding van de artikelen:  

- 8.2, derde lid, Whc juncto 6:227b, eerste lid, onder a, BW; 

- 8.2, derde lid, Whc juncto 6:227b, eerste lid, onder c BW; 

- 8.5, tweede lid Whc juncto 7:46c, eerste lid, onder f juncto 7:46d BW ten aanzien van de 

telemarketingactiviteiten; 
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f) legt Sana Direct B.V. een boete op van EUR 40.000,- wegens overtreding van artikel  

- 8.5, eerste lid, Whc juncto 7:7, tweede lid, BW; 

 

g) legt Sana Direct B.V. geen maatregel op voor de overtredingen van de artikelen 

- 8.2, eerste lid, Whc  juncto 3:15d, eerste lid, onder a, BW;  

- 8.2, eerste lid, Whc juncto 3:15d, tweede lid, BW; 

- 8.5, tweede lid Whc juncto 7:46c, eerste lid, onder f juncto 7:46d BW ten aanzien van de 

verkoop via internet; 

- 8.5, tweede lid Whc juncto 7:46c, eerste lid, onder h BW. 

 

De hierboven onder e en f vastgestelde boetes dienen binnen 6 weken nadat het besluit op de in 

artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, te worden 

betaald door storting op bankrekeningnummer 30 00 32 706 ten name van de Consumentenautoriteit, 

Postbus 16759, 2500 BT Den Haag onder vermelding van het kenmerk van dit besluit. Na het verstrijken 

van deze termijn wordt de geldboete vermeerderd met de wettelijke rente. 

 

Deze beschikking is gericht tot Sana Direct B.V. statutair gevestigd te Putten. 

 

’s Gravenhage, 5 november 2007 

 

 

 

w.g. mw. drs. M.E. Hulshof 

de Consumentenautoriteit 

 

 

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 de 

Consumentenautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16759, 2500 BT, Den Haag.  

 


