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COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

Aanbeveling inzake de algemene
verkoopsvoorwaarden in de meubelsector

Brussel, 12 mei 1998



De Commissie voor onrechtmatige bedingen,

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming
van de consument (hierna genoemd WHPC), in het bijzonder de artikelen 31 tot 36;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en
diensten en de bestelbon, en in het bijzonder haar artikel 19;

Op basis van een onderzoek van een aantal algemene verkoopsvoorwaarden die bij ondernemingen, actief
in de meubelsector, van toepassing zijn, doet de Commissie de volgende negen aanbevelingen.

De lezing hiervan wordt verduidelijkt door, bij voetnoot , voorbeelden van onrechtmatig bevonden
bedingen voor de respectievelijke aanbevelingen te vermelden, en, in bijlage, het modelcontract inzake
koop-verkoop van meubelen, zoals het werd opgesteld door Navem/Arcopar/Test-Aankoop/Bond van
Grote en Jonge Gezinnen.

1. Leesbaarheid van de algemene voorwaarden

De verkoop van meubelen gaat over het algemeen gepaard met het opmaken van een bestelbon, waar op
de recto van deze bestelbon de beschrijving wordt gegeven van de producten, terwijl op de verso de
algemene verkoopsvoorwaarden worden vermeld.

Bij onderzoek van deze bedingen werd vastgesteld dat zij vaak moeilijk leesbaar zijn1, zowel wat de vorm
(geen logische structuur in de opsomming, geen onderscheid tussen het essentiële en het bijkomstige,
weinig duidelijkheid omtrent de rechten en de plichten van beide partijen, gebruik van heel kleine
lettertjes), als wat de inhoud (contradicties tussen verschillende bedingen, onbegrijpelijke bedingen,
gebruik van dubbelzinnige termen, ...) betreft.

Daarom wordt aanbevolen dat, overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993, de
algemene verkoopsvoorwaarden duidelijk en begrijpelijk zouden worden opgesteld. Dit vereist het
gebruik van gemakkelijk leesbare lettertypen, een duidelijke tekstweergave, een logische indeling van
bedingen, een presentatie die meteen al duidelijk de rechten en plichten van beide partijen doet uitkomen,
en een correcte rechtstaal die niettemin toegankelijk is voor de consument2.

2. Bestelbon

Overeenkomstig artikel 39 WHPC moet er een bestelbon worden afgegeven wanneer de levering wordt
uitgesteld en er door de consument een voorschot wordt betaald.

Een dergelijke bestelbon moet volgens artikel 19 van het koninklijk besluit van 30 juni 1996, minstens het
volgende bevatten :

de naam of benaming, adres en inschrijvingsnummer in het handelsregister van de uitgever - verkoper;

de datum of termijn voor levering van het product of de dienst;

In werkelijkheid wordt de leveringstermijn niet altijd duidelijk aangegeven. Ook doen er zich problemen
voor inzake de juiste identiteit en hoedanigheid van de verkoper.

Daarom wordt aanbevolen dat

                                                     
1 voorbeeld van een moeilijk leesbare bestelbon, zie bijlage 1, pagina 12
2 hoe het wél moet: modelcontract inzake koop-verkoop van meubelen, opgesteld door
Navem/Arcopar/Testaankoop/Bond van Grote en Jonge Gezinnen, zie bijlage 2, pagina 13.



1° op de voorkant van elke bestelbon een vak zou worden voorzien voor de precieze vermelding van de
leveringsdatum of -termijn, zoals voor de vermeldingen inzake het voorwerp van de verkoop,

2° de identiteit en de hoedanigheid van de verkoper duidelijk worden gepreciseerd met, zonodig, een
onderscheid tussen de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel(s).

3. Sluiten van de overeenkomst3

In de algemene verkoopsvoorwaarden van de sector komen vaak bedingen of combinaties van bedingen
voor die, in strijd met artikel 32.1. van de WHPC, de consument dadelijk verbinden terwijl dit bij de
verkoper pas het geval is nadat hij daartoe zelf de beslissing heeft genomen (handtekening van een tweede
persoon, geschreven bevestiging door de verkoper).

Daarom wordt aanbevolen dat bedingen die de consument onmiddellijk verbinden bij het ondertekenen
van het contract, terwijl de verkoper zich verbindt onder een voorwaarde waarvan de verwezenlijking
enkel van zijn wil afhangt, zouden worden uitgesloten.

4. Leveringstermijn4

Een globaal onderzoek van algemene verkoopsvoorwaarden in de sector toont aan dat er herhaaldelijk
bedingen of combinaties van bedingen zijn die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de verkoper de
mogelijkheid geven de leveringstermijn éénzijdig te bepalen of te wijzigen, wat strijdig is met artikel 32.4.
van de WHPC.

Hoewel dit verboden is wordt nog vaak bedongen dat de leveringstermijn louter indicatief is en niet
vaststaand is voor de verkoper.

Ook wordt vaak, in strijd met artikel 32.6. en 32.8., bedongen dat de koper geen ontbinding of gedwongen
uitvoering van de overeenkomst kan vorderen in geval van niet-levering of laattijdige levering.

Sommige bedingen bepalen zelfs dat het voorschot niet wordt terugbetaald aan de koper.

Bedingen over de leveringstermijn vormen nochtans noodzakelijke bepalingen bij de vaststelling van de
rechten en verplichtingen van de partijen.

Daarom beveelt de Commissie aan volgend beding inzake de leveringsdatum of -termijn te gebruiken:

"§ 1 - De leveringsdatum of -termijn moet aangegeven zijn en is van strikte toepassing. Indien geen
precieze leveringsdatum of -termijn werd overeengekomen, bedraagt de uiterste leveringstermijn drie
maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Levert de verkoper de meubelen niet ten laatste
                                                     

3 Voorbeelden:

* “De verkopen die door de vertegenwoordigers van de verkoper worden gesloten zijn de verkoper enkel
tegenstelbaar vanaf het moment waarop het zegel van de firma en de handtekening van de zaakvoerder erop worden
aangebracht.”

* “De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn ons slechts tegenstelbaar na onze schriftelijke
orderbevestiging.

Bij het aangaan van de bestelling, verplicht de koper zich tot afname.

Ingeval van annulatie van de bestelling of ingeval de koper de goederen niet afhaalt of aanvaardt op de hem
medegedeelde datum, blijft het ons vrij, hetzij de afname en volledige betaling der bestelling, hetzij een forfaitaire
schadevergoeding te eisen van 25 % van de waarde der bestelling.”

4 Voorbeeld: “Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting opgegeven. Overschrijding door de
verkoper geeft nimmer aanleiding tot schadevergoeding uit welken hoofde ook. Bij overschrijding van vier
maanden kan de koper de bestelling annuleren ten vroegste 7 dagen na ingebrekestelling en uitsluitend aanspraak
maken op zijn voorschot, zonder meer.”



op de leveringsdatum, of weigert de koper de meubelen ten laatste op deze datum in ontvangst te nemen,
dan kan de benadeelde partij de overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling, als ontbonden beschouwen. In dat geval heeft de benadeelde partij het recht om elke
reeds gestorte som of elk reeds geleverd meubelstuk terug te krijgen; bovendien heeft zij recht op een
schadevergoeding, zoals bepaald in de overeenkomst of, indien dit niet het geval is, volgens het gemeen
recht.

§ 2 - Paragraaf 1 is echter niet van toepassing wanneer de leveringsdatum niet kan worden nageleefd
wegens onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, en hij, binnen de 14
dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden en ten laatste op de voorziene
leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt. In dit geval kan de koper ofwel de tijdelijke levering van
(een) evenwaardig(e) vervangingsmeubel(en) , ofwel een evenwaardige vervangingsaankoop vorderen.

§ 3 - Indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van het (de) vervangingsmeubel(en) meer dan drie
maanden bedraagt, of ingeval van definitieve onmogelijkheid tot levering ten gevolge van overmacht, is
de verkoop van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbonden , behalve indien
schriftelijk anders werd overeengekomen ."

5. Conformiteit van het product5 - zichtbare6 en verborgen gebreken

1. In de algemene verkoopsvoorwaarden van de meubelsector komen vaak bedingen of

combinaties van bedingen voor die

ofwel de verkoper het recht toekennen eenzijdig de essentiële kenmerken van het product te wijzigen, een
inbreuk op artikel 32.3. WHP,

ofwel de verkoper het recht verlenen eenzijdig te beslissen of het geleverde product overeenstemt met de
overeenkomst, wat strijdig is met artikel 32.5. WHP.

Deze voorwaarden maken het zo mogelijk in aanzienlijke mate af te wijken van wat besteld werd.

2. Wel moeten bepaalde uitzonderingen worden toegestaan, in de mate het gaat om minieme, niet-
essentiële wijzigingen die onvermijdelijk zijn vanuit een technisch oogpunt, of volgens de gebruiken in de

                                                     

5 Voorbeeld: "Art... Bij de wegneming of bij de levering zal de koopwaar goedgekeurd worden door de koper
indien deze als overeenstemmend met het contract erkend wordt en in perfecte staat verkeert.

Deze koopwaar wordt goedgekeurd wanneer de koper zijn handtekening op de leveringsbon aanbrengt.

Voor de artikelen met leder bedekt zal geen enkele klacht ingediend mogen worden voor wat de uniformiteit van de
kleuren, lichtelijk klaardere of donkere vlekken, gleufjes, littekens, enz. betreft. Bij de wegneming of de levering
zal de vennootschap ... in geen enkel geval door een of andere mondelinge of schriftelijke verbintenis uitgaande van
de bezorgers of mandatarissen verbonden zijn.

Art. ... De verkoper behoudt zich het recht voor eenzijdig de secundaire kenmerken van het te leveren product te
wijzigen, uitgezonderd het geval waar de kenmerken een essentieel karakter voor de koper aannemen, of het
gebruik waaraan de koper het product bestemt, voor zover dat dit gebruik gespecifieerd werd op de bestellingsbon,
of bij gebrek aan een dergelijke specificatie, indien dit gebruik redelijk voorzienbaar was geweest."

6 Voorbeelden:

* "Partijen erkennen formeel dat de bestelde goederen enkel gedefinieerd zijn door hun technische kenmerken, met
uitsluiting van elke andere beschouwing. De verkoper is niet aansprakelijk voor modellenwijzigingen aangebracht
door de constructeur."

* "4. Leveringen - Bij levering is de klant ertoe gehouden de goederen onmiddellijk en in aanwezigheid van de
bestellers na te kijken en te keuren. Eventuele opmerkingen moeten terstond ter kennis worden gebracht door
vermelding ervan op de leveringsbon, welke door de besteller samen met de klant zal ondertekend worden. Na
levering en behoudens de eventuele opmerkingen zoals geformuleerd op de leveringsbon, zal de verkoper niet meer
instaan voor de zichtbare gebreken.



meubelsector algemeen aanvaard worden, of wanneer het gaat om minieme wijzigingen verbonden aan de
componenten van het product.

3. Het beding dat bepaalt dat de handtekening van de consument op de bestelbon voor ontvangst van de
goederen, eveneens haar instemming met de conformiteit van het product inhoudt, geeft aanleiding tot
discussie omtrent de juridische gevolgen die uit deze ondertekening voortvloeien .

In de praktijk stelt deze bepaling geen enkel probleem als de koper de kans heeft gehad het bestelde
meubel na te kijken.

Wel duiken er moeilijkheden op wanneer het bestelde goed aan huis wordt geleverd, in verpakte toestand,
en de consument dus niet de gelegenheid wordt geboden het te onderzoeken alvorens "voor ontvangst" te
tekenen.

4. Sommige Commissieleden vinden dat een dergelijk beding niet kan worden aanvaard aangezien het
strijdig is met art. 32.13. van de W.H.P.C. Andere Commissieleden vinden het dan weer gerechtvaardigd
daar dit het misbruik dat hiervan soms gemaakt wordt, kan inperken.

Bij het uitpakken of het in elkaar zetten van meubelen kan er inderdaad soms schade worden veroorzaakt
waarvoor de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld.

5. Andere bedingen geven de koper minder dan 24 uur de tijd om de zichtbare gebreken aan de verkoper
te melden.

Dit type van bedingen is in strijd met artikel 32.13. WHP.

Een goede oplossing zou zijn de consument een minimumtermijn toe te kennen om na te gaan of het
bestelde goed zichtbare gebreken vertoont.

6. Het is van belang duidelijk en nauwkeurig de kenmerken van het bestelde meubel te preciseren op de
bestelbon.

Daarom beveelt de Commissie aan

1. dat de verkoper bij de koper nagaat of, en indien dit het geval is, welke specifieke eisen hij stelt aan het
product. In dat geval moeten die eisen duidelijk op de recto van de leveringsbon worden vermeld. Zo
zouden de bedingen die bepalen dat "de verkoper niet aansprakelijk zal worden gesteld voor de kleine
wijzigingen inzake constructie, maten, kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de rubriek
"opmerkingen" op de voorkant van de bestelbon zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of de
design voor de koper een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken", zonder problemen
kunnen toegepast worden.

2.dat het volgende beding met betrekking tot de zichtbare gebreken en de gebreken in de conformiteit,
wordt hernomen in de algemene verkoopsvoorwaarden :

" De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke
de koper na controle redelijkerwijs kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de
koper aanwezig is bij de levering. Indien de koper niet aanwezig is bij de levering, of indien de meubelen
door de koper zelf moeten worden uitgepakt of gemonteerd, dan moet hij zijn eventuele bezwaren
schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper en dit binnen de twee werkdagen na de levering. In dit geval
houdt de ondertekening van een leveringsbon of een gelijkaardig document geenszins de aanvaarding in
van enig gebrek."

3.dat het volgende beding met betrekking tot gebreken in de conformiteit, zichtbare, en verborgen
gebreken in de algemene verkoopsvoorwaarden zou worden opgenomen :

" Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen
in de kleur, of het verkleuren van het hout, textiel, vezelstoffen en leder, de werking van het hout of lichte
verschillen in de afmetingen van het goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen
zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden, of eigen zijn aan de
gebruikte materialen".



6. Aansprakelijkheid van de verkoper

De bedingen die de verkoper ontslaan van zijn aansprakelijkheid7 voor het niet-uitvoeren van één van zijn
hoofdverbintenissen, namelijk de levering, of voor zijn opzet, zijn grove schuld of voor die van zijn
aangestelden of lasthebbers, zijn in strijd met artikel 32.11. W.H.P.C.

Deze situatie doet zich voor bij bedingen die de verkoper toestaan in ieder geval het betaalde voorschot te
behouden8. Ook bedingen die de ontvangst van goederen vóór hun levering regelen, en waarbij de
verkoper geheel ontslaan wordt van zijn aansprakelijkheid voor het vervoer van de goederen, terwijl
hijzelf hiervoor instaat, vallen hieronder.

Daarom wordt aanbevolen dat dergelijke bedingen worden geschrapt uit de algemene
verkoopsvoorwaarden van de sector.

7. Toekenning van bevoegdheid voor de behandeling van geschillen9

Sommige bedingen verklaren systematisch een welbepaalde rechtbank bevoegd, zonder rekening te
houden met de plaats waar de overeenkomst werd gesloten of uitgevoerd.

Deze bedingen kunnen als een keuze van woonplaats worden geïnterpreteerd.

Deze bedingen zijn soms strijdig met artikel 32.20. WHP, doordat zij met geen enkel
aansluitingscriterium voorzien in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk wetboek in verband kunnen
worden gebracht.

Daarom wordt aanbevolen dat de bedingen die de rechtbank aanduiden die bevoegd is tot kennisneming
van geschillen inzake de verkoop van meubelen de criteria van art. 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk
Wetboek naleven, onverminderd de toepassing van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van de beslissingen in burgerlijke en handelszaken,
goedgekeurd bij wet van 13 januari 1971.

                                                     

7 Voorbeelden

* "Klachten dienen om geldig te zijn max. 3 dagen na levering schriftelijk te gebeuren. Meublo kan niet
aansprakelijk worden gesteld bij beschadigingen buiten of binnen het gebouw tijdens het leveren en monteren."

* "Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de goederen verondersteld worden geleverd, ontvangen en aanvaard
geweest te zijn vóór hun verzending. In elk geval reizen alle goederen op risico van de koper, zelfs ingeval we
uitzonderlijk zouden gehouden zijn de goederen franco te verzenden."

8 Voorbeeld : "De koper verbindt er zich toe, ten laatste binnen de acht dagen na de ondertekening van de
bestelbon, een voorschot van 25 % van de totale prijs aan de verkoper te betalen.

Het betalen van het voorschot vormt evenwel geen essentiële voorwaarde voor de geldigheid van het contract maar
wel een voorlopige tegemoetkoming.

In geen enkel geval zal het voorschot teruggegeven worden aan de koper.

Beide partijen erkennen dat deze verkoop geen verkoop op afbetaling is, zelfs ingeval een betaling in schijven van
het voorschot of zelfs van de totale prijs is overeengekomen."

9 Voorbeelden

* "Bij betwisting zijn enkel de Rechtbank van Koophandel van Brussel en de vrederechter van ons Kanton
bevoegd.

Het trekken van wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mee, noch wordt hiermee afgezien van de
overeengekomen schadevergoeding of betekent zij dat van deze bevoegdheidsclausule wordt afgeweken."

* "Alle betwistingen, van welke aard ook, inbegrepen beroep in tussenkomst of in verklaring van gemeen vonnis,
zullen uitsluitend voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de verkoper beslecht worden. Het trekken van
wissels doet geen afbreuk aan deze overeenkomst."



8. Onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de partijen10

Naast de limitatieve lijst van onrechtmatige bedingen opgesomd in art. 32 W.H.P.C., wordt elk beding of
elke combinatie van bedingen dat (die) een kennelijk onevenwicht schept (scheppen) tussen de rechten en
plichten van de partijen, eveneens als onrechtmatig beschouwd.

Er bestaan algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector die zo'n kennelijk onevenwicht met zich
meebrengen.

Daarom wordt aanbevolen dat er bij de opstelling van de algemene voorwaarden zoveel mogelijk naar
gestreefd wordt een evenwicht te bereiken tussen de rechten en de plichten van de partijen, alsook tussen
de door de respectieve partijen te vervullen grond- en vormvoorwaarden tot het doen gelden van hun
rechten.

9. Strafbedingen11

De Commissie verwijst hiervoor naar haar advies uitgebracht op 21 oktober 1997.

                                                     
10 Voorbeeld: " De levering of ter beschikkingstelling zal gebeuren door de verkoper in een periode van maximum
24 weken vanaf het storten van het voorschot en/of vanaf de aanvaarding van de gebeurlijke financiering.

Verhaal bij achterstallige levering kan slechts na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven door de koper 15
dagen na het verlopen van de leveringstermijn hierboven vermeld.

Na deze aanmaning en zonder afbreuk op wat hierna volgt, kunnen geen schadevergoeding of intresten door de
koper geëist worden, alleen de ontbinding.

Mocht de koper de verkoop ingevolge een verlate levering willen ontbinden, kan hij dit enkel doen per
aangetekende brief.

De verkoper heeft evenwel het recht te leveren binnen een termijn van tien dagen volgend op de ontvangst van de
ontbindingsbrief.

De verkoper zal de koper verwittigen van zijn wil de levering te laten gebeuren.

De koper zal verwittigd worden van de leveringsdag of de mogelijkheid tot afhaling van de goederen.

Mocht deze dag hem niet schikken is de koper verplicht de verkoper daarvan per expressbrief te verwittigen en de
levering of afhaling te laten uitstellen.

Bij weigering door de koper de goederen te aanvaarden of af te halen op de vastgestelde dag of in een periode van
16 dagen na deze datum, verbindt deze zich er onherroepelijk toe het nog verschuldigde bedrag van de bestelling te
betalen.

Mocht de koper nalaten te betalen, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de koper zal gehouden
zijn tot de betaling van de vergoeding voorzien in paragraaf 11 van deze voorwaarden.

Alle leveringen gebeuren tegen kontante betaling.

Goederen worden niet aan de klant ter handen gesteld dan tegen de integrale betaling aan de leverancier.

Leveringen met ladderlift vallen ten koste van de koper.

In geval van afwezigheid van de koper op de afgesproken leveringsdatum, is hij verplicht een schadevergoeding
van 2.450 fr. te betalen.

Dezelfde kosten zullen aangerekend worden wanneer de klant bij de levering niet het volledig nog verschuldigde
bedrag kan betalen en de leverancier de goederen moet terugnemen en het transport opnieuw moet gebeuren."
11 Voorbeeld: " Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verkoper of ten laatste op het ogenblik van
de levering in handen van de vervoerder. Bij overschrijding van de betalingstermijn door de koper zal deze een
schadevergoeding verschuldig zijn a rato van 20% op het totale factuurbedrag, en dit zonder ingebrekestelling,
onverminderd de verwijlsintresten aan 12% per jaar. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot
de dag van de algehele betaling."



bijlage 1: voorbeeld van een moeilijk leesbare bestelbon

bijlage 2: koop-verkoopovereenkomst van meubelen zoals opgesteld door Navem
/ Arcopar / Test-Aankoop / Bond van Grote en Jonge Gezinnen, beschikbaar bij
Navem, Atomiumsquare, PB 613 te 1020 Brussel (02/478.47.16)




