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Art. 46
§1
De consument moet schriftelijk of op een andere duurzame drager, te zijner beschikking staand
en voor hem toegankelijk, volgende informatie ontvangen:
1° bevestiging van de inlichtingen, vermeld in artikel 45, 1°, 3° tot 6° en 10°, evenals de
identificatie van het goed of van de dienst;
2° in voorkomend geval, de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het herroepingsrecht,
evenals het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste
bladzijde:
“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen... kalenderdagen vanaf de dag
die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”
Dit beding wordt aangevuld met het aantal kalenderdagen, dat niet lager mag zijn dan 14.
Bij ontstentenis van dit laatste beding, in de voorwaarden bedoeld in § 2, wordt het goed of de
dienst geacht te zijn geleverd aan de consument zonder voorafgaande vraag zijnerzijds en is deze
laatste niet gehouden tot het betalen van het goed of de dienst, of tot het teruggeven ervan;
3° bij ontstentenis van herroepingsrecht, in de veronderstellingen vermeld in artikel 47, § 4, het
volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde:
“De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.”;
4° het geografische adres van de vestiging van de onderneming waar de consument met zijn
klachten terecht kan;
5° de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen;
6° de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of
een duur van meer dan één jaar heeft.
§2
De consument moet de informatie, bedoeld in § 1, ontvangen:
– voor de goederen: ten laatste bij de levering aan de consument;
– voor de diensten: vóór de uitvoering van elke dienstenovereenkomst en desgevallend, tijdens de
uitvoering van de dienstenovereenkomst, zo de uitvoering is begonnen, met het akkoord van de
consument, vóór het verlopen van de herroepingstermijn.
§3

De bepalingen van §§ 1 en 2 zijn niet van toepassing op diensten die zelf met behulp van een
techniek voor communicatie op afstand worden uitgevoerd, wanneer deze diensten in één keer
worden verleend en rechtstreeks door de communicatietechniek-exploitant worden gefactureerd.
Niettemin moet de consument in ieder geval in kennis gesteld worden van het geografische adres
van de vestiging van de onderneming waar hij zijn klachten kan indienen.

