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Oplossingen en verklaringen „Shop of flop“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gegevensoverdracht: Veilige SSL-codering herkenbaar onder https:\ of 
veiligheidsslot (anders geen bank- of creditcardgegevens invoeren!) 
 

                 Gerenommeerde aanbieders kunnen worden herkend aan hun keurmerk Imprint 
(aanbieder of contactpersoon, adres), algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden, 

enz. aanvullende informatie of informatie vooraf via zoekmachine (winkelnaam en 
ervaring) of recensies (let op: kan ook "nep" zijn!)  
 
Algemene Voorwaarden: zijn geformuleerd om de te sluiten transacties te 
standaardiseren. Regelt b.v. garantieclaims, schadeclaims, eigendomsvoorbehoud, 
... 

 
De veiligste optie voor kopers: kopen op rekening (of onder rembours). 
Vertrouwen (voorschot) van de kant van de verkoper. Niet altijd mogelijk voor alle 
kopers (kredietwaardigheid). 
 

 
Binnen 14 werkdagen kan je van de koop afzien en de goederen retourneren. Er 
zijn echter uitzonderingen voor bepaalde goederen of diensten. Goederen of  

                     diensten (bv. downloads, gegevensdragers, ...) 
 

 Laat je niet intimideren door ongerechtvaardigde rekeningen!  
https://www.federaalombudsman.be/nl 
Controleer regelmatig je bankafschriften en kredietkaartafschriften. 
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 https://www.fsma.be/en/warnings/companies-operating-unlawfully-in-belgium  

Op www.whois.com/whois kan je zien wie het domein van de online winkel 
heeft geregistreerd (komt het overeen met de opdruk?!) 
 

 

" Foute" of ongeschikte puzzelstukjes.  
(niet geschikt voor veilig online winkelen): 

 
Onveilige gegevensoverdracht  
(Hypertext transfer protocol zonder transport encryptie) 
 

                          "KOOPJES": prijzen vergelijken) / herberekenen; "speciale aanbieding", "alleen 
vandaag", "2 voor 1" enz. is niet altijd daadwerkelijk goedkoper. Elk aanbod 
heeft een reden - vraag het! Mogelijk extra kosten? Bij bestellingen uit een 
niet-EU-land kunnen ook douanerechten worden aangerekend.  

                          Pas op voor "gratis"! Abonnementsval of andere voorwaarden 
                         (gegevensoverdracht) die eraan verbonden zijn; lees de kleine 
                          lettertjes! 
 
                     Betalingsmodaliteit: 

Als alleen contant voorschot wordt geboden, moet aan de ernst worden 
getwijfeld! Gebruik geen "Western Union"-overschrijving voor betalingen aan 
onbekenden! 

 
                     Uitblijven van levering: 

Indien de levering niet op tijd geschiedt, kunnen de kopers zich uit het contract 
terugtrekken - door een redelijke respijtperiode toe te staan - of de levering 
vasthouden. 
 
 

 Nepwinkels (in tegenstelling tot gerenommeerde aanbieders) zijn meestal 
niet direct als zodanig herkenbaar! Afdruk (aanbieder of contactpersoon, 
adres), algemene voorwaarden, annulatievoorwaarden, enz. aanvullende   

             informatie of informatie vooraf via zoekmachine (naam van de winkel en 
                                 ervaring) of beoordelingen. Let op! Die kunnen ook fake zijn.!  
  


