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Juridische aspecten van elektronische handel



ICT-recht
 

en e-commerce

•

 
Software;

•

 
Databanken;

•

 
Websites (o.a. domeinnamen);

•

 
Contracten (o.a. licentie, outsourcing, escrow);

•

 
Algemene voorwaarden;

•

 
Privacyrecht (o.a. anti-spam);

•

 
E-commerce (o.a. webwinkels).



Elektronische handel



Voortdurende groei



90% ≠
 

wettelijke verplichtingen



Webwinkel



Enkele aandachtspunten

•
 

de informatieverplichtingen van de webwinkelier;

•
 

het gebruik van algemene voorwaarden;

•
 

de verplichte orderbevestiging;

•
 

het heroepingsrecht.



Informatieverplichtingen

De ondernemer
 

dient
 

(onder
 

meer) de volgende
 informatie

 
gemakkelijk, rechtstreeks

 
en 

permanent op de website te
 

vermelden:

• zijn/haar
 

identiteit;
• het

 
bezoekadres;

• het
 

elektronisch
 

postadres;
• het

 
KvK-nummer;

• het
 

BTW-nummer;
• de koopprijs

 
(levering/belasting).



Informatieverplichtingen

Vóór het sluiten van de overeenkomst moet de 
ondernemer tijdig aan de koper informatie 
verstrekken over: 

• de eigenschappen van het product of dienst;
• de wijze

 
van betaling/levering;

• het
 

herroepingsrecht;
• de geldigheidsduur

 
van het

 
aanbod/prijs;

• de bestaande
 

after sales/garantie;
• de voorwaarden

 
voor

 
beëindiging.



Algemene voorwaarden



Algemene voorwaarden

Art. 6:234 lid 1 sub c BW:

Voor een correcte wijze van het kenbaar maken 
van de algemene voorwaarden aan de 
consument, moet de webwinkelier deze 
elektronisch beschikbaar stellen én zodanig dat 
de consument deze kan opslaan en later 
bekijken.



Algemene voorwaarden

Wat betreft de inhoud van de algemene 
voorwaarden moet de webwinkelier (onder 
meer) rekening houden met:

•
 

de onredelijk bezwarende bepalingen van de 
zwarte (6:236 BW) en grijze lijst (6:237 BW);

• de informatieverplichtingen.



Orderbevestiging

De webwinkelier dient een van een consument 
ontvangen bestelling uiterlijk bij levering, maar 
bij voorkeur direct nadat de bestelling is 
ontvangen, te bevestigen. 

De orderbevestiging bevat informatie over:

• het herroepingsrecht;
• het bezoekadres van de vestiging;
• de after-sales

 
service en de garantie.



Herroepingsrecht

Bij elke overeenkomst op afstand heeft de 
consument een termijn van tenminste 7 
werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst 
kan ontbinden zonder betaling van een boete en 
zonder opgave van reden. 
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