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Bijlage „Oplossing „ Case studies consumentenrechten" 

Case 1 
Anna en de nieuwe jurk 
Er bestaat geen recht op omwisseling of 
teruggave voor aankopen die in een 
plaatselijke winkel zijn gedaan. Anna had de 
kans om de jurk in de winkel te passen. 
Niettemin kan Anna de winkelier vragen of 
hij de jurk als gebaar van goede wil 
terugneemt of ruilt voor een andere. 
 

Case 2 
Ivo en zijn abonnement 
Aangezien Ivo het sponsorcontract op straat 
en niet in een bedrijfspand/verkoopruimte 
heeft ondertekend, kan hij het contract 
binnen de 14 dagen opzeggen. Het is het 
beste dit schriftelijk te doen en de 
verzending te bevestigen. Hetzelfde geldt 
voor zaken die Ivo in zijn eigen huis afsluit 
(huis-aan-huis-verkoop). 
 

Case 3 
Christine en het TV toestel : Hier is de 
wettelijke garantie (twee jaar) van 
toepassing. De dealer moet het TV-toestel  
repareren of vervangen door een nieuw. 
Indien het toestel defect gaat binnen de 
eerste zes maanden, wordt verondersteld 
dat het gebrek bestaat sinds de levering. De 
verkoper moet het tegendeel bewijzen 
indien hij niet akkoord gaat. Indien het 
defect van het goed meer dan zes maanden 
na de levering wordt vastgesteld, dan moet 
de consument bewijzen dat het goed niet-
conform was op het moment van de 
levering. 
 

Case 4 
Klaus en de nieuwe auto 
In dit geval is er sprake van een duidelijk 
gebrek. Dit moet worden verholpen door de 
dealer zonder extra kosten. Indien het niet 
mogelijk is het gebrek te herstellen, kan ook 
een prijsvermindering worden aangeboden. 
In dit geval wordt de bumper gewoon 
vervangen. 

Case 5 
Kemal en de aktetas 
Kemal heeft geluk, hij heeft de tas via 
internet besteld. De wet ‚verkoop op 
afstand‘ is van toepassing op bestellingen 
die via internet, catalogus of telefoon 
worden geplaatst. Hierdoor kan Kemal de 
tas binnen 14 dagen na ontvangst 
terugsturen naar de winkelier. De kosten 
voor de retourzending zijn wel voor zijn 
rekening, tenzij in het contract anders is 
bepaald. Hij krijgt de aankoopprijs terug. 

Case 6 
Milica en het telefoonboek 
Aangezien Milica het telefoonboek niet 
heeft besteld, hoeft zij het niet terug te 
geven of de drukkosten te betalen.  
Ze kan het telefoonboek behouden of 
weggooien bij het oud papier.  
 

De volgende instellingen kunnen je helpen met vragen over consumentenbescherming: 

 Voor algemene info zie : https://www.vlaanderen.be/consumentenbescherming    

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand: http://economie.fgov.be/nl  

Consumentenombudsdienst:  https://consumentenombudsdienst.be/nl  
Meldpunt.belgie.be: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/  


