
 

 

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

 

 [Art. 1649quater  

§ 1.  

De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat 

bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar 

te rekenen vanaf voornoemde levering. 

De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor 

de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper 

en de consument met het oog op een minnelijke schikking. 

In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de 

consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één 

jaar mag zijn.  

§ 2.  

De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument de 

verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn 

korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft 

vastgesteld.  

§ 3.  

De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het 

gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de 

termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken.  

§ 4.  

Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de 

levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek 

bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het 

goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden 

met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.  

§ 5.  

De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van 

de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de termijn van twee jaar bedoeld in § 

1.] 

 

 

 


