A° 2011

N° 63

PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot aanvulling van titel 1 van Boek 7
van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen tot bescherming van de consument, in het
bijzonder betreffende op afstand gesloten overeenkomsten en garanties (Landsverordening
consumentenkoop op afstand).
______________
IN NAAM DER KONINGIN!
_______
De Waarnemende Gouverneur van Curaçao,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is titel 1 (Koop) van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek aan te vullen
met bepalingen tot bescherming van de consument, in het bijzonder betreffende op afstand
gesloten overeenkomsten en betreffende garanties;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:

ARTIKEL I
Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid vervallen de woorden ‘een registergoed of’.
2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Indien de te leveren roerende zaak nog tot stand moet worden gebracht en de
overeenkomst krachtens welke deze zaak moet worden geleverd voldoet aan de
omschrijving van aanneming van werk, dan wordt de overeenkomst mede als een
consumentenkoop aangemerkt indien de overeenkomst wordt gesloten door een aannemer
die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een opdrachtgever, natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De bepalingen van
deze titel en die betreffende aanneming van werk zijn naast elkaar van toepassing. In geval
van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.
____________
Zie voor schriftelijke gedachtenwisseling met Staten stukken Zitting 2010-3611
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B
Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. De toepasselijkheid op de consumentenkoop van een recht dat de door deze titel voorziene
bescherming niet of slechts ten dele biedt, kan er niet toe leiden dat de koper de bescherming
verliest die hem krachtens de dwingende bepalingen van deze titel wordt geboden, indien hij
hier te lande zijn gewone verblijfplaats heeft.
C
Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a
1. Indien in geval van een consumentenkoop in een garantie door de verkoper of de producent
bepaalde eigenschappen zijn toegezegd, bij het ontbreken waarvan de koper bepaalde rechten
of vorderingen worden toegekend, dan kan de koper deze uitoefenen onverminderd alle
andere rechten of vorderingen die de wet de koper toekent.
2. In een garantie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld welke in het eerste
lid bedoelde rechten of vorderingen een koper worden toegekend en moet worden vermeld
dat deze een koper toekomen onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem
toekent. Voorts moeten in een garantie de naam en het adres worden vermeld van de verkoper
of de producent van wie de garantie afkomstig is, alsmede de duur en het gebied waarvoor de
garantie geldt.
3. De in het tweede lid bedoelde gegevens moeten de koper op zijn verlangen worden verstrekt.
Dit geschiedt schriftelijk of op een andere ter beschikking van de koper staande en voor hem
toegankelijke duurzame gegevensdrager.
4. De aan de koper door de verkoper of de producent in een garantiebewijs toegekende rechten
of vorderingen komen hem ook toe indien de zaak niet de eigenschappen bezit die in een
reclame door deze verkoper of producent zijn toegezegd.
5. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. garantie: een in een garantiebewijs of reclame gedane toezegging als bedoeld in het eerste
lid;
b. producent: de fabrikant van de zaak, degene die de zaak hier te lande invoert, alsmede een
ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander
onderscheidingsteken op de zaak aan te brengen.
D
Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7
1. Degene aan wie een zaak is toegezonden en die redelijkerwijs mag aannemen dat deze
toezending is geschied ten einde hem tot een koop te bewegen, is ongeacht enige
andersluidende mededeling van de verzender jegens deze bevoegd de zaak om niet te
behouden, tenzij het hem is toe te rekenen dat de toezending is geschied.
2. De toezending aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf van een niet door deze bestelde zaak met het verzoek tot betaling van een prijs, is niet

-3-

63

toegestaan. Wordt desalniettemin een zaak toegezonden als bedoeld in de eerste volzin, dan is
het in het eerste lid bepaalde omtrent de bevoegdheid, de zaak om niet te behouden, van
overeenkomstige toepassing.
3. Indien de ontvanger in de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid, de zaak terugzendt,
komen de kosten hiervan voor rekening van de verzender.
4. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op het verrichten ten behoeve van een
natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf van een niet
door deze opgedragen dienst.
E
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. De eerste volzin van het tweede lid komt te luiden: Een zaak beantwoordt niet aan de
overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de
verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de
overeenkomst mocht verwachten.
2. Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid, wordt een nieuw vijfde lid ingevoegd,
luidende:
5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt
wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet
aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid
van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of
ongeschiktheid had moeten waarschuwen.
F
Artikel 18 komt te luiden:
Artikel 18
1. Bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een consumentenkoop afgeleverde zaak
aan de overeenkomst beantwoordt, gelden mededelingen die door of ten behoeve van een
vorige verkoper van die zaak, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, omtrent
de zaak zijn openbaar gemaakt, als mededelingen van de verkoper, behoudens voor zover
deze een bepaalde mededeling kende noch behoorde te kennen of deze mededeling uiterlijk
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op een voor de koper duidelijke wijze is
herroepen, dan wel de koop niet door deze mededeling beïnvloed kan zijn.
2. Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst
heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van
zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking
zich daartegen verzet.
3. Indien in geval van een consumentenkoop de verkoper verplicht is zorg te dragen voor de
installatie van de zaak en deze installatie ondeugdelijk is uitgevoerd, wordt dit gelijkgesteld
aan een gebrek aan overeenstemming van de zaak aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt
indien de installatie door de koper ondeugdelijk is uitgevoerd en dit te wijten is aan de
montagevoorschriften die met de levering van de zaak aan de koper zijn verstrekt.
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G
Aan artikel 19, tweede lid, wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: Bij een
consumentenkoop kan de koper zich er echter wel op beroepen dat de zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt.
H
Artikel 21 komt te luiden:
Artikel 21
1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:
a. aflevering van het ontbrekende;
b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te
gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper
redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan
doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.
2. De kosten van nakoming van de in het eerste lid bedoelde verplichtingen kunnen niet aan de
koper in rekening worden gebracht.
3. De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het bijzondere gebruik
van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder
ernstige overlast voor de koper, zijn in het eerste lid bedoelde verplichtingen na te komen.
4. Bij een consumentenkoop komt de koper, in afwijking van het eerste lid, slechts dan geen
herstel of vervanging van de afgeleverde zaak toe indien herstel of vervanging onmogelijk is
of van de verkoper redelijkerwijs niet gevergd kan worden.
5. Herstel of vervanging kan bij een consumentenkoop van de verkoper niet gevergd worden
indien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een
ander recht of een andere vordering die de koper toekomt, mede gelet op de beschikbaarheid
van vervangende zaken of onderdelen, de waarde van de zaak indien zij aan de overeenkomst
zou beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de
uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de koper
veroorzaakt.
6. Indien bij een consumentenkoop de verkoper niet binnen een redelijke tijd nadat hij daartoe
door de koper schriftelijk is aangemaand, aan zijn verplichting tot herstel van de afgeleverde
zaak heeft voldaan, is de koper bevoegd het herstel door een derde te doen plaatsvinden en de
kosten daarvan op de verkoper te verhalen.
I
Artikel 22 komt te luiden:
Artikel 22
1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij een consumentenkoop
de koper voorts de bevoegdheid om:
a. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar
geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
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b. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het
overeengekomene.
2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en vervanging
onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, danwel de verkoper tekort is
geschoten in een verplichting als bedoeld in artikel 21, derde lid.
3. Voorzover daarvan in deze afdeling niet is afgeweken zijn op de in het eerste lid, onderdeel b,
bedoelde bevoegdheid de bepalingen van afdeling 5 van titel 5 van Boek 6 omtrent
ontbinding van een overeenkomst van overeenkomstige toepassing.
4. De rechten en bevoegdheden genoemd in het eerste lid en de artikelen 20 en 21 komen de
koper toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen.
J
Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het slot van het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij een
consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden,
waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
2. In de tweede volzin van het tweede lid vervallen de woorden ‘door gedeeltelijke ontbinding
van de koop’.
K
Artikel 25, tweede lid, komt te luiden:
2. Van het eerste lid kan niet ten nadele van de verkoper worden afgeweken.
L
Na afdeling 9 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:
Afdeling 9A Overeenkomsten op afstand
Artikel 46a
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of
dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met
het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
b. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
c. overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten: de tot het verrichten van diensten
strekkende overeenkomst op afstand tussen een dienstverlener die handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
d. financiële dienst: iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van kredietverstrekking,
verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen;
e. techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke
aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op
afstand;
f. communicatietechniekexploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf
maakt van het ter beschikking stellen van één of meer technieken voor communicatie op
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afstand aan verkopers of dienstverleners.

Artikel 46b
1. Artikel 5, derde lid, is niet van toepassing op koop op afstand.
2. Deze afdeling is niet van toepassing op de koop op afstand:
a. die wordt gesloten met gebruikmaking van distributieautomaten of geautomatiseerde
handelsruimten;
b. op een veiling.
3. De artikelen 46c tot en met 46e en artikel 46f, eerste lid, zijn niet van toepassing op de koop
op afstand van hoofdzakelijk levensmiddelen die worden afgeleverd aan de koper op diens
woon- of verblijfplaats of werkplek door frequent en op gezette tijden langskomende
bezorgers.

Artikel 46c
1. Tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de wederpartij met alle aan de
gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en
begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, waarvan het commerciële
oogmerk ondubbelzinnig moet blijken:
a. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een
gedeelte daarvan, het adres van de verkoper;
b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;
c. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;
d. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
f. het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig
artikel 46d, eerste lid, en artikel 46e;
g. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden
berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;
h. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen
van de prijs;
i. voor zover van toepassing, in geval van een koop op afstand die strekt tot voortdurende of
periodieke aflevering van zaken: de minimale duur van de overeenkomst.
2. Tijdig bij de nakoming van de koop op afstand en, voor zover het niet aan derden af te
leveren zaken betreft, uiterlijk bij de aflevering, moeten aan de koper op duidelijke en
begrijpelijke wijze schriftelijk of, voor zover het de in onderdeel a en de onderdelen c tot en
met e bedoelde gegevens betreft, op een andere te zijner beschikking staande en voor hem
toegankelijke duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens worden verstrekt, behoudens
voorzover zulks reeds is geschied voordat de koop op afstand werd gesloten:
a. de gegevens, bedoeld in de onderdelen a tot en met f van het eerste lid;
b. de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding overeenkomstig artikel
46d, eerste lid, en artikel 46e, tweede lid;
c. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper of het postadres waar de koper een
klacht kan indienen;
d. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in het kader van de
koop op afstand aangeboden diensten;
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e. indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde
duur: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.

Artikel 46d
1. Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op
afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c,
tweede lid, gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste volzin is van
overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn
aan alle in artikel 46c, tweede lid, gestelde eisen.
2. In geval van ontbinding overeenkomstig het eerste lid kan de verkoper, behoudens ten
hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen
vergoeding in rekening brengen.
3. In geval van ontbinding overeenkomstig het eerste lid heeft de koper recht op kosteloze
teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden.
4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de koop op afstand:
a. van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt,
waarop de verkoper geen invloed heeft;
b. van zaken die:
1°. zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
2°. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3°. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4°. snel kunnen bederven of verouderen;
c. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun
verzegeling heeft verbroken;
d. van kranten en tijdschriften.

Artikel 46e
1. Ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d, eerste lid, brengt van
rechtswege en zonder dat de koper een boete is verschuldigd de ontbinding mee van een
overeenkomst die ertoe strekt dat de verkoper aan de koper ten behoeve van de voldoening
van de prijs een geldsom leent.
2. In geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d, eerste lid, heeft
de koper tevens het recht een ingevolge een overeenkomst tussen de verkoper en een derde
aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat de derde aan de koper ten behoeve van de
voldoening van de prijs een geldsom leent, zonder boete te ontbinden.

Artikel 46f
1. Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in, wanneer de koop op afstand
niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de
verkoper heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan
worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
2. Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet de koper

63

-8-

daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft hij recht op kosteloze teruggave
van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in
ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.
3. Indien in het in het tweede lid bedoelde geval de verkoper krachtens een voor dan wel bij het
sluiten van de koop op afstand gemaakt beding de bevoegdheid heeft, een zaak van gelijke
kwaliteit en prijs te geven, komen de kosten van het terugzenden van de zaak in geval van
ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d, eerste lid, ten laste van de
verkoper. De koper moet daarvan op duidelijke en begrijpelijke wijze worden kennis
gegeven.

Artikel 46g
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van wie een
betaalkaart frauduleus is gebruikt in het kader van koop op afstand, kan niet worden verplicht tot
betaling van de hem als gevolg van dat frauduleuze gebruik in rekening gebrachte bedragen,
behoudens voor zover dat gebruik een gevolg is van een omstandigheid die aan hem kan worden
toegerekend. Het terzake reeds betaalde geldt als onverschuldigd betaald.

Artikel 46h
1. Aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
moeten bij het gebruik van de telefoon voor het doen van ongevraagde oproepen ter
bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, aan het begin van elk gesprek
duidelijk de identiteit van de verkoper, alsmede het commerciële oogmerk van de oproep
worden medegedeeld.
2. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en
elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie, ter bevordering
van de totstandkoming van een koop op afstand, aan een natuurlijk persoon die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitsluitend toegestaan, indien de desbetreffende
persoon daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd het bepaalde in het
derde lid.
3. Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in
het kader van de verkoop van een zaak mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen
van communicatie ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand met
betrekking tot eigen gelijksoortige zaken, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan
de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op
gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische
contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke
overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden
verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. In
geval van verzet beëindigt de gebruiker de maatregelen terstond en treft hij terstond de
maatregelen die nodig zijn om de eventuele verwerking van de elektronische contactgegevens
in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie met de klant
met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, ongedaan te maken.
4. Bij het gebruik van elektronische berichten ter bevordering van de totstandkoming van een
koop op afstand dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en
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b. een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van
dergelijke communicatie kan richten.
5. Het gebruik van andere dan de in het tweede lid genoemde technieken voor communicatie op
afstand voor het overbrengen van ongevraagde communicatie of het doen van ongevraagde
mededelingen, ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, aan een
natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is toegestaan,
tenzij de desbetreffende persoon te kennen heeft gegeven dat hij communicatie of
mededelingen waarbij van deze technieken gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen.
6. Degene die ongevraagd communicatie overbrengt of mededelingen doet ter bevordering van
de totstandkoming van een koop op afstand, neemt passende maatregelen om ten minste
eenmaal per jaar de personen, bedoeld in het vijfde lid, bekend te maken met de
mogelijkheden tot het doen van een kennisgeving als bedoeld in het vijfde lid. De
bekendmaking kan via een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere
geschikte wijze plaatsvinden.
7. Aan de maatregelen, bedoeld in het tweede en vijfde lid, zijn voor de in die leden bedoelde
personen geen kosten verbonden.

Artikel 46i
1. Artikel 46b, tweede lid, artikel 46c, artikel 46d, eerste tot en met derde lid, en vierde lid,
onderdeel a, artikel 46e en artikel 46f, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige
toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die niet een
financiële dienst zijn. De artikelen 46g tot en met 46h zijn van overeenkomstige toepassing
op overeenkomsten op afstand tot het verrichten van diensten.
2. In afwijking van het eerste lid, zijn de in dat lid genoemde artikelen niet van toepassing op de
overeenkomst op afstand:
a. tot het verrichten van diensten, die wordt gesloten met een telecommunicatie-exploitant
door gebruikmaking van een openbare telefoon;
b. tot aanneming van werk die strekt tot de bouw van een onroerende zaak.
3. In afwijking van het eerste lid, zijn de artikelen 46c tot en met 46e en artikel 46f, eerste lid,
niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die logies,
vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreft, indien de dienstverlener zich er bij
het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde
datum of tijdens een bepaalde periode.
4. In afwijking van het eerste lid, is artikel 46c, tweede lid, niet van toepassing op de
overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die in één keer worden verricht met
behulp van een techniek voor communicatie op afstand en die in rekening worden gebracht
door de communicatietechniekexploitant. Desalniettemin moet aan de wederpartij steeds het
bezoekadres van de vestiging van de dienstverlener waar de wederpartij een klacht kan
indienen, worden medegedeeld.
5. In afwijking van het eerste lid, is artikel 46d niet van toepassing op de overeenkomst op
afstand tot het verrichten van diensten:
a. waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen n artikel 46d, eerste
lid, eerste en derde volzin, bedoelde termijn is verstreken;
b. betreffende weddenschappen en loterijen.
6. In geval van een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten lopen de in artikel
46d, eerste lid, eerste en tweede volzin, bedoelde termijnen vanaf het sluiten van de
overeenkomst.
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7. Een beding in een overeenkomst op afstand tot het verrichten van financiële diensten dat de
wederpartij belast met het bewijs ter zake van de naleving van de verplichtingen die krachtens
de dwingende bepalingen van deze titel op de dienstverlener rusten, is vernietigbaar.

Artikel 46j
Van deze afdeling kan niet ten nadele van de koper dan wel de wederpartij worden afgeweken.
Het eerste lid is niet van toepassing op artikel 46f, eerste lid.
M
Na artikel 48e wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 48f
Het in deze afdeling bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de koop van rechten van
gebruik in deeltijd van andere registergoederen, voor zover dat in overeenstemming is met de
aard van het recht.

ARTIKEL II
Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel 147 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 148
Het in deze titel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de splitsing in gedeelten van
rechten op andere registergoederen, voor zover dat in overeenstemming is met de aard van het
recht.

ARTIKEL III
Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt verder als volgt gewijzigd:
A
In artikel 454, derde lid, wordt ‘gedurende tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip dat zij zijn
vervaardigd, of zoveel langer’ vervangen door: zo lang.
B
Artikel 464, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. wordt de persoon op wie het onderzoek betrekking heeft in de gelegenheid gesteld mee te
delen of hij de uitslag en de gevolgtrekking van het onderzoek wenst te vernemen; indien die
wens is geuit en de handelingen niet worden verricht in verband met een totstandgekomen
arbeidsverhouding of burgerrechtelijke verzekering dan wel een opleiding waartoe de
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betrokkene reeds is toegelaten, wordt bedoelde persoon tevens in de gelegenheid gesteld mee
te delen of hij van de uitslag en de gevolgtrekking als eerste kennis wenst te nemen teneinde
te kunnen beslissen of daarvan mededeling aan anderen wordt gedaan.

ARTIKEL IV
De Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, onderdeel c, wordt ‘zaken’vervangen door: goederen.
B
In artikel 14, tweede lid, onderdeel c, wordt ‘goederen’ vervangen door: zaken.
C
Artikel 21 komt te luiden:
Artikel 21
De kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang zijn bevoorrecht op het goed ten
aanzien waarvan zij zijn besteed.

ARTIKEL V
De Landsverordening overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 143 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vijfde lid wordt na ‘toezending van een zaak’ ingevoegd: of verrichting van een dienst.
2. Na het vijfde lid worden twee nieuwe leden toegvoegd, luidende:
6. Artikel 6a van Boek 7 is niet van toepassing in geval van een consumentenkoop die vóór
het tijdstip van het in werking treden van de Landsverordening consumentenkoop op
afstand is gesloten.
7. In afwijking van artikel 4 kan een beding dat in strijd is met artikel 25, tweede lid, van
Boek 7 worden vernietigd nadat een jaar na het tijdstip van het in werking treden van de
Landsverordening consumentenkoop op afstand is verstreken. Deze vernietiging heeft
evenwel geen werking ten aanzien van zaken die vóór het verstrijken van deze termijn aan
de verkoper zijn geleverd.
B
Vóór artikel 144 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
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1. Afdeling 9A van titel 1 van Boek 7 is niet van toepassing op overeenkomsten die vóór het
tijdstip van het in werking treden van de Landsverordening consumentenkoop op afstand zijn
gesloten.
2. In afwijking van het eerste lid, zijn artikel 46c, eerste lid, en de artikelen 46g en 46h van
Boek 7 van toepassing vanaf het tijdstip van het in werking treden.

ARTIKEL VI
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL VII
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening consumentenkoop op afstand.
Gegeven te Willemstad, 15de december 2011
A.P. VAN DER PLUIM-VREDE

De Minister van Justitie,
E.R. WILSOE
Uitgegeven de 22ste december 2011
De Minister van Algemene Zaken,
G.F. SCHOTTE

