
 

 

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s)  

 

 [Art. 1649ter  

§ 1.  

Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument 

geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de overeenkomst te zijn 

indien:  

1° het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de 

eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model 

heeft getoond; 

2° het geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper 

bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard; 

3° het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen; 

4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de 

consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door 

de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de 

bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering. 

§ 2.  

De verkoper is niet gebonden door de in § 1, 4°, bedoelde publiekelijk afgelegde mededelingen 

indien hij aantoont dat:  

– bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn, 

– deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of 

– de beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door deze mededeling kon beïnvloed 

zijn. 

§ 3.  

Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het 

tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs 

daarvan op de hoogte moest zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het 

materiaal geleverd door de consument.  

§ 4.  

Gebrek aan overeenstemming ten gevolge van een verkeerde installatie van het consumptiegoed 

wordt gelijkgesteld met gebrek aan overeenstemming van het goed wanneer de installatie deel 

uitmaakt van de koopovereenkomst betreffende het goed en door de verkoper of onder diens 

verantwoordelijkheid is uitgevoerd. 



Hetzelfde geldt als een goed dat bestemd is om door de consument geïnstalleerd te worden, door 

deze geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie een gevolg is van een fout in de 

montagehandleiding.] 

 

 

 


