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Onderwerp van het geschil 
Consument heeft op 15 maart 2018 bij Ondernemer een TV Box besteld in combinatie met een zes 

maanden abonnement IPTV (Internet Protocol TeleVision). Op 28 maart 2018 (13 dagen later) heeft 

consument zich beroepen op zijn herroepingsrecht en vervolgens het volledige pakket teruggestuurd. 

Op 29 maart 2018 heeft de ondernemer het pakket ontvangen. Consument vordert het volledige bedrag 

dat hij voor het pakket heeft betaald terug, te waarde van €225,00. Tevens vordert hij ondernemer in het 

klachtengeld, hetgeen  €25,00 bedraagt. Ondernemer beroept zich op de Algemene Voorwaarden waarin 

staat dat er geen herroepingsrecht geldt bij de afname van een IPTV.   

Standpunt van de consument 
De consument beroept zich op zijn herroepingsrecht, heeft zijn aankoop geretourneerd en vordert de 

betaalde aankoopprijs terug.  

Standpunt van de ondernemer 
De ondernemer beroept zich op de Algemene Voorwaarden van zijn onderneming waarin staat dat er 

geen herroepingsrecht geldt bij de afname van een IPTV. De TV Box kan met succes geretourneerd 

worden. Wat betreft het (proef)abonnement is dat echter niet het geval.   

Beoordeling van het geschil 
De beoordelaar heeft het volgende overwogen. 

Uit het consumentenrecht volgt dat bij koop op afstand de consument altijd recht heeft op 14 dagen 

bedenktijd, het herroepingsrecht. De consument kan zonder opgave van reden zijn aankoop retourneren 

naar de ondernemer. In sommige gevallen wordt dit herroepingsrecht uitgesloten. Voor de uitsluiting 

van een herroepingsrecht moet de consument uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van zijn 

herroepingsrecht (art. 6:230p sub d bij 1⸰. Hij moet er dus duidelijk van op de hoogte worden gesteld dat 

hij met de aankoop van een bepaald product afstand doet van zijn herroepingsrecht, hij het aangeschafte 

product niet kan retourneren en er een directe levering zal worden gedaan.  

In het onderhavige geval is van het bovenstaande geen sprake. Ondanks er in de Algemene Voorwaarden 

een uitsluitingsclausule staat opgenomen en deze Algemene Voorwaarden ter hand zijn gesteld aan de 

consument, acht beoordelaar het onvoldoende om het herroepingsrecht daadwerkelijk uit te kunnen 

sluiten. De consument is onvoldoende op de hoogte gebracht van de uitsluitingsclausule en heeft 

hiermee geen uitdrukkelijke toestemming verleend voor het afstand doen van zijn herroepingsrecht.  

Beslissing 
De beoordelaar komt tot de volgende beslissing: 

De ondernemer kan zich niet op de uitsluiting van het herroepingsrecht beroepen. De consument kan de 

volledige aankoop herroepen. De ondernemer dient het volledige bedrag (te weten: €225,00) binnen 14 

dagen aan de consument over te restitueren. Bovendien dient de in het ongelijk gestelde partij (de 

ondernemer) een bedrag van €25,00 aan de wederpartij te vergoeden ter zake van het klachtengeld.  

Voldoet de ondernemer hier niet binnen 14 dagen aan dan verbeurt hij aan de consument een boete van 

€50,00 per dag, met een maximum van €1.500,00. Deze boete is onmiddellijk opeisbaar. 
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Aldus beslist DigiDispuut op donderdag 28 juni 2018. 

 


