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Bijlage „Casestudies consumentenrechten" 

Case 1 

Anna en de nieuwe jurk 

Anna ging winkelen en heeft talloze jurken gepast. Uiteindelijk vond ze wat ze zocht, 
betaalde en ging naar huis. 

Als ze thuiskomt, probeert ze de jurk opnieuw. Toen ze zichzelf in de spiegel bekeek, begon 
ze te twijfelen of het wel zo'n goede keuze was. 

Als ze het gezicht van haar vriend ziet bij het zien van haar nieuwe jurk, weet ze dat de jurk 
haar niet staat. Ze wil hem ruilen. 

 

Wat zou jij doen in deze situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kun je te weten komen of en wat je in zo'n geval kunt doen? 

 

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Case 2 

Ivo en zijn "Inzet voor een betere wereld" Abonnement 

Ivo was op weg naar de universiteit  toen een jonge vrouw hem tegenhield met de woorden 
"Heb je 5 minuten tijd voor een betere wereld?". Verbaasd stamelde hij een "JA" en stopte. 
En de dame begon te praten. Wat precies, Ivo wist het later niet meer. Maar hij kon zich nog 
steeds de ogen van de vrouw herinneren. 

Toen hij die avond thuiskwam van de universiteit, haalde hij een stuk papier uit zijn zak dat 
hij had ondertekend. Het was een sponsorlidmaatschap voor "Bijdrage voor een betere 
wereld", dat hem in de toekomst 35 euro per maand zou kosten. 

Maar als student, kan hij zich dat echt niet veroorloven. Trouwens, hij weet niet wat deze 
vereniging eigenlijk echt doet. 

 

Wat zou jij doen in zo een situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kun je te weten komen of en wat je in zo'n geval kunt doen? 
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Case 3 

Christine en haar TV-toestel 

Christine verhuisde naar een nieuwe flat na haar scheiding. Na 2 jaar had ze eindelijk genoeg 
geld gespaard om een nieuwe, enorme flatscreen-tv voor haar woonkamer te kopen.  

Ze kocht het apparaat meteen bij de dealer om de hoek. Hij heeft het toestel ook voor haar 
aan de muur gehangen. 

Als ze dan televisie keek, ging Christine letterlijk op in de plot van de film. Ze organiseerde  
bioscoopavonden voor haar vrienden waarbij de popcorn gul werd uitgedeeld, tot op een 
avond, drie maanden na de aankoop , het beeld plots "zwart" bleef….. 

 

 

Wat zou jij doen in deze situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kun je te weten komen of en wat je in zo'n geval kunt doen? 

 

 

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Case 4 

Klaus en zijn nieuwe auto 

Voor de eerste keer in zijn leven kocht Klaus een nieuwe auto - rechtstreeks van de 
productielijn, precies gebouwd volgens zijn specificaties. 

Hij moest meer dan drie maanden wachten op de juiste wagen De laatste paar nachten vóór 
de afhaling kon hij nauwelijks slapen. Zijn vrouw rolde alleen maar met haar ogen toen hij 
het over zijn nieuwe auto had. 

Toen was eindelijk de tijd gekomen.  Klaus was er al een half uur vòòr de winkelopening en 
probeerde een glimp op te vangen van zijn voertuig. Toen de verkoper dit merkte, opende 
hij zijn winkel 10 minuten eerder en leidde Klaus naar zijn auto. 

Klaus kon zijn ogen niet geloven toen hij rond de auto liep. De achterbumper had een deuk. 
Dit moet tijdens het transport gebeurd zijn. 

 

Wat zou jij doen in deze situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kun je te weten komen of en wat je in zo'n geval kunt doen? 
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Case 5 

Kemal en de aktentas 

Kemal was het beu om zijn werkdocumenten in een versleten aktentas mee te slepen.  De 
tas zelf woog alleen al enkele kilo's. 

Hij had een nieuwe stijlvolle aktentas met draagriemen nodig. Hij keek rond op het internet 
en vond al snel wat hij zocht. „Levering de volgende dag“ wekte zijn verlangen om te kopen 
en dus bestelde hij zonder verder na te denken.  

Toen hij de volgende avond thuiskwam van zijn werk, stond ze er al - zijn nieuwe aktentas. 
Echt licht was ze niet. Maar dat was nog het kleinste probleem. De draagriem, die op het 
internet uitvoerig stond beschreven, was gewoon te kort.  

Met de beste wil van de wereld, kon hij het ding niet over zijn schouders krijgen. Maar 
daarmee zal hij dan waarschijnlijk moeten leren leven? 

 

Wat zou jij doen in deze situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kun je te weten komen of en wat je in zo'n geval kunt doen? 

 
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Case 6 

Milica en het telefoonboek 

Wanneer Milica op een dag naar haar brievenbus gaat, vindt ze daarin een zware enveloppe 
van een bedrijf dat ze niet kent. 

Zij opent de brief en haalt er een telefoonboek uit van de regio met een begeleidende brief 
en een betalingsbewijs. 

In de begeleidende brief wordt haar gevraagd een drukvergoeding van 6,90 euro over te 
maken of het telefoonboek op eigen kosten terug te zenden. 

Milica weet niet waarom ze dit telefoonboek in de eerste plaats heeft gekregen. 

 

 

Wat zou jij doen in deze situatie? Wat is wettelijk mogelijk? 

Waar kun je te weten komen of en wat je in zo'n geval kunt doen? 


