
Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de consument, B.S., 29 augustus 1991, err., B.S., 10 oktober 1991  

Art. 79  

[§ 1.  

 De consument moet schriftelijk of op een andere duurzame drager, te zijner beschikking staand 

en voor hem toegankelijk, volgende informatie ontvangen:  

1° bevestiging van de inlichtingen, vermeld in artikel 78, 1°, 3° tot 6° en 10°, evenals de 

identificatie van het product of van de dienst; 

2° in voorkomend geval, de voorwaarden en de uitoefeningswijze van het verzakingsrecht, evenals 

het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste 

bladzijde: 

“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder 

betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen... werkdagen vanaf de dag die volgt op 

de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.” 

Dit beding wordt aangevuld met het aantal werkdagen, dat niet lager mag zijn dan zeven. 

Bij ontstentenis van dit laatste beding, in de voorwaarden zoals bedoeld in het § 2, wordt het 

product of de dienst geacht te zijn geleverd aan de consument zonder voorafgaande vraag 

zijnerzijds en is deze laatste niet gehouden tot het betalen van het product of de dienst, of tot het 

teruggeven ervan; 

3° bij ontstentenis van verzakingsrecht, in de veronderstellingen voorzien in artikel 80, § 4, het 

volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: 

“De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.”; 

4° het geografische adres van de vestiging van de verkoper waar de consument met zijn klachten 

terecht kan; 

5° de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen; 

6° de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of 

een duur van meer dan één jaar heeft. 

§ 2.  

De consument moet de informatie, bedoeld in § 1, ontvangen:  

- voor de producten: 

ten laatste bij de levering aan de consument; 

- voor de diensten: 

vóór de uitvoering van elke dienstenovereenkomst en desgevallend, tijdens de uitvoering van de 

dienstenovereenkomst, zo de uitvoering is begonnen, met het akkoord van de consument, vóór 

het verlopen van de verzakingstermijn. 



§ 3.  

 De bepalingen van §§ 1 en 2 zijn niet van toepassing op diensten die zelf met behulp van een 

techniek voor communicatie op afstand worden uitgevoerd wanneer deze diensten in één keer 

worden verleend en rechtstreeks door de communicatietechniek-exploitant worden gefactureerd. 

Niettemin moet de consument in ieder geval in kennis gesteld worden van het geografische adres 

van de vestiging van de verkoper waar hij zijn klachten kan indienen.] 

Art. 80  

[§ 1.  

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste zeven 

werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan verzaken. Hij kan dit recht uitoefenen zonder 

betaling van een boete en zonder opgave van motief. 

 Onverminderd de bepalingen van artikel 81, § 3, tweede streepje, kunnen aan de consument, voor 

de uitoefening van zijn verzakingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden 

aangerekend worden. 

 Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in:  

- voor de producten, te rekenen vanaf de dag na levering aan de consument wanneer aan de 

informatieverplichtingen bedoeld in artikel 79, § 1, voldaan is; 

- voor de diensten, te rekenen vanaf de dag na het afsluiten van de overeenkomst of vanaf de dag 

waarop aan de informatieverplichtingen voorzien in artikel 79, § 1, voldaan is, zo daaraan werd 

voldaan na het afsluiten van de overeenkomst, mits de termijn de in volgende paragraaf vermelde 

termijn van drie maanden niet overschrijdt. 

§ 2.  

Wanneer de verkoper niet heeft voldaan aan de verplichtingen van artikel 79, § 1, is de 

verzakingstermijn drie maanden. Deze termijn gaat in:  

- voor de producten, te rekenen vanaf de dag na levering aan de consument; 

- voor de diensten, te rekenen vanaf de dag na het afsluiten van de overeenkomst. 

Indien binnen deze termijn van drie maanden de inlichtingen, bedoeld in artikel 79, § 1, verstrekt 

zijn, begint de termijn van zeven werkdagen, vermeld in § 1, te lopen de dag na de ontvangst van 

de inlichtingen. 

Voor de producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen, beginnen de 

verzakingstermijnen te lopen de dag na de eerste levering. 

 Wat de naleving van de verzakingstermijnen betreft, is het voldoende dat de consument zijn 

verzaking ter kennis brengt vóór het einde ervan.  

§ 3.  

Onverminderd de toepassing van artikel 45, § 1, van de  wet  van 12 juni 1991 op het 

consumentenkrediet, kan geen enkel voorschot of betaling worden geëist van de consument vóór 

het einde van de verzakingstermijn van zeven werkdagen bedoeld in § 1. 



 In geval van uitoefening van het verzakingsrecht voorzien in §§ 1 en 2, wordt de verkoper 

gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten. Deze 

terugbetaling moet plaatsvinden ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de verzaking. 

Het verbod bedoeld in het eerste lid wordt opgeheven wanneer de verkoper het bewijs levert dat 

hij de regels respecteert die zijn vastgelegd door de Koning met het oog op het toelaten van de 

terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen.  

§ 4.  

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het in §§ 1 en 2 bedoelde 

verzakingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:  

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument 

begonnen is vóór het einde van de in § 1 bedoelde verzakingstermijn van zeven werkdagen; 

2° betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn 

vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen 

worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; 

3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de 

verzegeling door de consument is verbroken; 

4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines; 

5° voor diensten voor weddenschappen en loterijen. 

Ingeval de verkoper de consument, overeenkomstig artikel 78, 6°, niet verwittigd heeft van de 

ontstentenis van een verzakingsrecht, beschikt de consument over het verzakingsrecht bedoeld in 

§ 2.] 

 


