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Koop roerende zaken

Geschillencommissie Thuiswinkel 25 septem-
ber 2012
Dossiernr. 67957
(Zie de noot onder deze uitspraak.)

– koop op afstand
– risico bezorging

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het door de ondernemer niet leveren
van de door de consument op 4 april 2012 bij hem bestel-
de, en betaalde, Sony reader, met cover, voor een prijs
van € 188,99.

Standpunt van de consument

De consument heeft op 4 april 2012 artikelen besteld bij
de ondernemer. Op 12 april en 16 april hieropvolgend
heeft zij geïnformeerd wanneer de artikelen geleverd
zouden gaan worden. De ondernemer antwoordde op
laatstbedoelde datum dat het pakket al verstuurd was en
dat een onderzoek nodig zou zijn om te achterhalen waar
het was. De consument heeft nogmaals geïnformeerd en
daarna heeft zij laten weten dat zij de artikelen niet meer
wilde hebben en dat zij haar geld terugvroeg.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft geen inhoudelijke reactie naar de
commissie gezonden. Uit de stukken in het dossier valt
evenwel af te leiden dat de ondernemer meent dat hij aan
zijn verplichtingen heeft voldaan door het pakket voor
verzending aan post.nl aan te bieden.
Zonder een bevestiging van post.nl kan er naar zijn zeg-
gen geen geld geretourneerd worden.

Beoordeling van het geschil

Nu de ondernemer de door de consument gegeven lezing
onweersproken heeft gelaten, zal uitgegaan worden van
de feitelijke juistheid van die laatstbedoelde lezing. Dit
betekent dat de consument op 4 april 2012 een bestelling
heeft geplaatst en betaald bij, respectievelijk aan, de on-
dernemer. Op diezelfde datum heeft de ondernemer laten
weten dat de bestelling naar de consument verzonden
was.

Het pakket is bij de consument niet gearriveerd. De on-
dernemer is derhalve jegens de consument in gebreke
gebleven. Hij kan zich niet verschuilen achter post.nl. De
ondernemer heeft de wijze van verzending en de verzen-
der gekozen. Jegens de consument draagt hij de verant-

woordelijkheid voor correcte aflevering. Eventuele nala-
tigheid of fouten van post.nl zal de ondernemer zelf met
deze moeten oplossen.

De consument heeft de ondernemer wegens diens tekort-
schieten in gebreke gesteld en vervolgens aangegeven de
koop ongedaan te maken. De ondernemer is dan ook
gehouden het aankoopbedrag terug te betalen.

NOOT

Bij koop op afstand spreken partijen gewoonlijk af dat
de verkoper de verkochte zaak, al dan niet tegen betaling
van de verzendkosten, aan de koper zal opsturen. De
vraag is wat rechtens is indien de koper stelt de zaak niet
te hebben ontvangen. Op zichzelf is die stelling niet on-
geloofwaardig: van algemene bekendheid mag worden
verondersteld dat postzendingen niet altijd aankomen,
maar ook dat pakjes soms bij buren worden afgegeven.
In deze zaak speelt de eerste variant. Op deze situatie is
artikel 7:11 BW van toepassing: indien partijen bezorging
hebben afgesproken, is het risico van verlies of tenietgaan
van de zaak voor rekening van de verkoper tot het mo-
ment van bezorging. Daarvan mogen partijen bij indivi-
dueel beding afwijken, maar als bij algemene voorwaarden
van de wettelijke regeling wordt afgeweken, is een derge-
lijk beding onredelijk bezwarend, zo bepaalt artikel 7:6
lid 2 BW. In de nabije toekomst is een dergelijke afwijking
overigens ook bij individueel beding niet meer toegestaan,
nu de Richtlijn consumentenrechten hiervoor geen
ruimte biedt. Artikel 7:6 BW wordt bij de omzetting van
de richtlijn dan ook aangepast.1

In deze zaak is van een individueel beding uiteraard geen
sprake: voor zover de consument al een keuzemogelijk-
heid heeft gehad, is dat de keuze tussen door de verkoper
aangegeven verschillende wijzen van verzending, met
daarmee verbonden eventueel verschillende kosten, en
mogelijk een keuze voor bezorging op een bepaalde da-
tum of tijdstip. Dat betekent dat het risico van verlies van
het pakje tot het moment van levering inderdaad voor
rekening van de verkoper is. De vraag kan dan rijzen
wanneer van ‘bezorging’ sprake is: is aan de verplichting
tot bezorging voldaan indien de postbode de zaak heeft
afgegeven aan de buren, maar de koper stelt de zaak uit-
eindelijk nooit in zijn bezit te hebben gekregen? Die vraag
is lastiger te beantwoorden. De verkoper zal zonder meer
moeten bewijzen dat de buren het pakje in ontvangst
hebben genomen, maar is dat ten aanzien van de koper
voldoende als de buren weigeren de zaak af te geven (of
stellen dat de getoonde handtekening niet van hen afkom-
stig is)? Het antwoord op die vraag hangt af van de vraag
of de buren bevoegd waren om de zaak ten behoeve van

Zie artikel II onder B van het voorstel tot Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumen-
tenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de

1.

Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn
199/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het
Europees Parlement en de Raad (PbEU 2011, L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten), Kamerstukken II 2012/13,
33 520, nr. 2.
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de koper in ontvangst te nemen. Dat is niet het geval in-
dien de koper dit aan de verkoper heeft laten weten voor
contractsluiting – sommige verkopers bieden de mogelijk-
heid om dat al in het bestelproces aan te geven – of
voordat de bezorging heeft plaatsgevonden. In andere
gevallen kunnen de buren echter op basis van zaakwaar-
neming (artikel 6:198 e.v. BW) handelen. Tenzij de aard
van de af te leveren zaak zich daartegen verzet (wat het
geval zal zijn bij grote zaken als computers, wasmachines
en bankstellen, maar ook bij kostbaarheden als juwelen),
mag de verkoper mijns inziens ervan uitgaan dat de koper
instemt met de zaakwaarneming. Dat betekent dat hij bij
de bezorging van eenvoudige zaken als boeken en dvd’s
inderdaad aan de verplichting tot bezorging voldoet in-
dien hij de zaken aan de buren laat afgeven.

Prof. mr. M.B.M. Loos

Geschillencommissie Voertuigen 28 juni 2011
Dossiernr. 55745
(Zie de noot onder deze uitspraak.)

– koop tweedehands auto
– inruil oude auto
– schending mededelingsplicht door consument

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 januari 2011 tussen
partijen tot stand gekomen overeenkomst. De onderne-
mer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een
gebruikte auto, merk Renault, type Espace, datum eerste
toelating 4 mei 2005, kilometerstand 127 790 tegen de
daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11 950.
De levering vond plaats op of omstreeks 27 januari 2011.

Standpunt van de consument

In de advertentie voor de onderhavige auto op internet
werd de auto aangeboden met een rolhoes/hoedenplank.
Deze was bij aflevering niet aanwezig. Ondanks herhaalde
toezeggingen van de ondernemer om deze na te leveren,
heeft hij de rolhoes/hoedenplank niet geleverd.

De ondernemer wil de consument niet tegemoetkomen,
omdat de consument bij inruil van zijn oude auto heeft
verzwegen dat deze een niet-deugdelijk functionerend
stuurhuis had, waardoor een dure reparatie noodzakelijk
was. De consument heeft een proefrit gemaakt met de
gekochte auto en zijn auto achtergelaten bij de onderne-
mer. Hij was in de veronderstelling dat de verkoper of
een andere medewerker van de ondernemer met zijn oude
auto een proefrit had gemaakt, het probleem had onder-
kend en met inachtneming van dat probleem de inruilprijs
had vastgesteld.

De consument had wel bemerkt dat zijn oude auto minder
goed stuurde, maar wist niet dat het gebrek zo ernstig
was.

Ondertussen heeft de consument ook het vermoeden
gekregen dat de airco niet goed functioneert. Omdat hij

geen vertrouwen meer heeft in de ondernemer wenst de
consument dat hij voor garantieaanspraken naar een ander
bedrijf toe kan, waaraan de garantieverplichtingen zouden
moeten worden overgedragen.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofd-
zaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer heeft mij in het verkoopgesprek helemaal
niet gevraagd of de auto in orde was.
De kwestie met de airco is inmiddels door de ondernemer
verholpen. Ik schat dat de kosten van een gebruikte rol-
hoes inderdaad rond de € 75 à € 100 liggen, wanneer je
er één via Marktplaats zou kopen.

De consument verlangt de levering van de rolhoes/hoe-
denplank, overdracht van de BOVAG-garantie aan een
ander garagebedrijf.

Standpunt van de ondernemer

Bij de onderhandelingen over de aankoop van de auto en
de inruil van de auto van de consument heeft de onderne-
mer expliciet aan de consumentgevraagd of de in te ruilen
auto gebreken vertoonde. De consument heeft aangegeven
dat hij veel onkosten aan de auto had gehad, maar dat
deze op dat moment in orde was. De ondernemer vond
de consument betrouwbaar, had geen reden om aan zijn
woorden te twijfelen en heeft daarom geen proefrit ge-
maakt.

Bij aankoop ontbrak de rolhoes en de consument had dat
kunnen zien. Desondanks heeft de ondernemer toegezegd
deze na te zullen leveren. Na aflevering van de gekochte
auto en inlevering van de inruilauto bleek dat van die
laatste de stuurbekrachtiging nauwelijks werkte. De
oorzaak daarvan zat in het stuurhuis. De ondernemer
heeft de consument daar telefonisch op aangesproken,
waarop die ontkende het gebrek te hebben bemerkt.
Daarop heeft de ondernemer hem gezegd met de levering
van een rolhoes te zullen wachten totdat dit probleem
was opgelost. Enkele dagen later belde de consument
opnieuw over de rolhoes. In dat gesprek heeft hij aange-
geven van het probleem met het sturen op de hoogte te
zijn geweest en dat de ondernemer dat gemerkt zou
hebben als hij een proefrit had gemaakt.
Uiteindelijk is voorgesteld om voor de consument een
gebruikte rolhoes te zoeken, wat hij acceptabel vond. Het
zoeken van zo’n hoes kost tijd, want hij moet passen bij
de kleur van het interieur. Vervolgens is de consument
de ondernemer blijven bellen, maar die was niet aanwezig
vanwege ziekte. Dat wilde de consument niet geloven.
Vervolgens kwamen er nog een aantal mails met allerlei
aantijgingen en toen heeft de ondernemer besloten om
niet meer te reageren.

De ondernemer wil alleen nog tegen betaling de desbetref-
fende rolhoes leveren. Overdracht van garantie is niet aan
de orde. Wanneer er iets aan de auto mankeert dat onder
de BOVAG-garantie hersteld moet worden, zal de onder-
nemer dat doen.
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