
 

Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming,  

(BS 12 april 2010)  

Afdeling 3 Overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming  

Art. 58  

§ 1  

In deze afdeling worden bedoeld, de verkopen aan de consument van goederen en diensten door 

een onderneming:  

1° ten huize van de consument of van een andere consument, alsook op de arbeidsplaats van de 

consument; 

2° tijdens een door of voor de onderneming buiten haar verkoopruimte georganiseerde excursie; 

3° op salons, beurzen en tentoonstellingen, op voorwaarde dat er ter plaatse geen betaling van het 

totale bedrag gebeurt en dat de prijs hoger is dan 200 euro. 

§ 2  

De Koning kan:  

– het bedrag vermeld in § 1, 3°, aanpassen; 

– het toepassingsgebied van deze afdeling uitbreiden tot verkopen verricht op andere plaatsen die 

Hij aanwijst. 

Vooraleer een besluit voor te stellen raadpleegt de Minister de Raad voor het Verbruik en de Hoge 

Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. en bepaalt hij de redelijke termijn binnen dewelke het 

advies moet worden gegeven. Na deze termijn is het advies niet meer vereist. 

Art. 59  

Vallen niet onder de toepassing van deze afdeling:  

1° de verkopen bedoeld in artikel 58, § 1, 1°, met betrekking tot een goed of een dienst waarvoor 

de consument het bezoek van de onderneming vooraf en uitdrukkelijk gevraagd heeft met de 

bedoeling te onderhandelen over de aankoop van dat goed of van die dienst.  

Het door de consument gegeven akkoord met een door de onderneming telefonisch voorgesteld 

bezoekaanbod vormt geen voorafgaand verzoek; 

2° de verkopen van levensmiddelen, dranken en huishoudelijke onderhoudsartikelen door 

ondernemingen die, door frequente en geregelde rondes, cliënteel bedienen door middel van 

ambulante winkels; 

3° de openbare verkopen; 

4° de verkopen op afstand; 

5° de verkopen van verzekeringen; 



6° de verkopen georganiseerd in het raam van manifestaties zonder handelskarakter en met een 

uitsluitend menslievend doel, onder de voorwaarden bepaald in uitvoering van de  wet van 25 juni 

1993  betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare 

markten, en voor zover de verkoopsom 50 euro niet overschrijdt. De Koning kan dit bedrag 

aanpassen; 

7° de overeenkomsten inzake consumentenkrediet onderworpen aan de wetgeving betreffende het 

consumentenkrediet. 

Art. 60  

Onverminderd de gemeenrechtelijke voorschriften inzake het bewijs moeten de verkopen aan de 

consument, bedoeld in deze afdeling, op straffe van nietigheid, het voorwerp uitmaken van een 

geschreven overeenkomst opgemaakt in zoveel exemplaren als er contracterende partijen met een 

onderscheiden belang zijn. 

Dit contract moet vermelden:  

– de naam en het adres van de onderneming; 

– de datum en de plaats van de sluiting van de overeenkomst; 

– de nauwkeurige aanwijzing van het goed of van de dienst, alsook de belangrijkste kenmerken 

ervan; 

– de termijn voor de levering van het goed of voor het verlenen van de dienst; 

– de te betalen prijs en de wijzen van betaling; 

– het hierna volgend herroepingsbeding, in vet gedrukte letters en in een kader los van de tekst, 

op de voorzijde van de eerste bladzijde:  

“Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit 

contract, heeft de consument het recht om zonder kosten zijn aankoop te herroepen, op 

voorwaarde dat hij de onderneming hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte 

brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in 

acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het 

verstrijken ervan.” 

Deze laatste vermelding is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de overeenkomst. 

Art. 61  

De verkopen van goederen of diensten, bedoeld in artikel 58, zijn slechts definitief na een termijn 

van zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de ondertekening van het 

contract bedoeld in artikel 60. 

Tijdens deze bedenktermijn heeft de consument het recht aan de onderneming, bij een ter post 

aangetekende brief, mee te delen dat hij zijn aankoop herroept. De mededeling wordt als tijdig 

aangemerkt indien zij is verzonden vóór het verstrijken van de bedenktermijn. 

Geen enkele levering van een dienst mag gebeuren vooraleer de bedenktermijn bedoeld in dit 

artikel is verstreken. 



Met uitzondering van de verkopen bedoeld in artikel 58, § 1, 3°, mag onder geen enkel 

voorwendsel een voorschot of betaling, in welke vorm ook, van de consument worden geëist noch 

aanvaard vooraleer de in dit artikel bedoelde bedenktermijn is verstreken. 

Art. 62  

Bij verkoop op proef neemt de bedenktermijn een aanvang op de dag waarop het goed wordt 

geleverd en eindigt hij met het verstrijken van de proefperiode, zonder dat hij korter mag zijn dan 

zeven werkdagen. 

Art. 63  

Indien de consument zijn aankoop herroept, kunnen hem daarvoor geen kosten worden 

aangerekend, noch kan van hem daarvoor schadevergoeding worden gevraagd. 

Art. 64  

De tekoopaanbieding en de verkoop van goederen door middel van ambulante activiteiten is 

slechts toegestaan voor zover daarbij de wetgeving op die activiteiten wordt nageleefd. Voor het 

overige zijn de bepalingen van deze  wet  daarop van toepassing. 

      

  

 


