
 

Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming,  

(BS 12 april 2010)  

Art. 48  

§ 1  

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, moet de onderneming de bestelling uitvoeren 

uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn 

bestelling aan de onderneming heeft toegezonden. 

Indien de onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de consument het recht deze 

zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving aan de onderneming, te 

ontbinden, mits op dat ogenblik de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of 

nog geen aanvang heeft gemaakt met de verstrekking van de bestelde dienst, dit alles 

onverminderd het recht van de consument op schadevergoeding zo daar aanleiding toe bestaat. 

Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de consument worden geëist uit hoofde van 

deze ontbinding. 

Bovendien moet de consument binnen dertig dagen de bedragen terugbetaald krijgen die hij 

desgevallend als betaling heeft gestort. 

§ 2  

Bij uitoefening van het herroepingsrecht met toepassing van artikel 47 kunnen de eventuele 

kosten voor terugzending niet ten laste van de consument worden gebracht, indien:  

– het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod; 

– de onderneming haar in de artikelen 45 en 46, § 1 bedoelde informatieverplichtingen niet heeft 

vervuld. 

§ 3  

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht met toepassing van artikel 47 kan de consument 

die een kredietovereenkomst heeft gesloten teneinde de betaling van het goed of van de dienst, 

voorwerp van de overeenkomst, volledig of gedeeltelijk te financieren, deze kredietovereenkomst 

herroepen zonder kosten noch vergoeding, op voorwaarde:  

1° dat de kredietovereenkomst werd gesloten met de onderneming of verstrekt door een derde, 

voor zover er een akkoord bestaat tussen deze derde en de onderneming, met als doel het 

verzekeren van de financiering van de verkoop door deze laatste, en, 

2° dat de herroeping van de kredietovereenkomst gebeurt binnen de termijnen en volgens de 

nadere regels, bedoeld in artikel 47. 

      

  

 


