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Koning klant op internet 

0 nlangs uitte de DMSA in Adformatie haar bezorgdheid over de richt
lijn E-commerce die uiterlijk begin volgend jaar 117 januaril moet 

zijn geïmplementeerd. 
De Nederlandse internetondernemer heeft echter sinds kort een 

veel acutere zorg. Op 1 februari is de zogeheten 'Wet Verkoop op Afstand' 
in werking getreden. Deze wet beoogt ook de consumenten te bescher
men en wel door een aantal risico's van e-commerce en van andere meer 
traditionele vormen van verkoop op afstand weg te nemen. Verkoop op 
afstand kent in hoofdzaak twee nare kantjes. In de eerste plaats: voordat 
je 'ja' zegt, heb je het product niet kunnen zien, aanraken, voelen, pas
sen; samengevat: onderzoeken. In de tweede plaats, en dat ligt een beetje 
in het verlengde van de eerste onzekerheid, leent de verkoop op afstand 
zich voortreffelijk voor misleidende en agressieve verlcoopmethoden. 

Voor het terugdringen van agressieve en/of misleidende verkoop
methoden bepaalt de wet uitdrukkelijk dat bij gebruik van de telefoon 
aan begin van elk gesprek de identiteit van de verkoper en het commer
cieel oogmerk van zijn oproep moet worden meegedeeld en dat het ge
bruik van automatische oproepsystemen en faxen uitsluitend is toege
staan wanneer de consument daarvoor voorafgaand toestemming heeft 
'erleend. Hoe zoiets mogelijk is bij faxen maakt de wet niet duidelijk. 

'-·iet gebruik van andere technieken, bijvoorbeeld direct e-mail, is ook 
zonder voorafgaande toestemming toegestaan tenzij de consument te 
kennen heeft gegeven dat hij hiervan niet gediend is lde zogeheten 'opt 
out' oftewel 'nee'I- Ten slotte geldt bij de laatstgenoemde variant dat de 
verkopers tenminste één keer per jaar de consument via dag-, nieuws- of 
huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze moeten medede
len hoe zij verschoond kunnen blijven van ongevraagde redamebood
schappen. 

Het meest spectaculair in de nieuwe wet is zonder twijfel het herroe
pingsrecht. De consument mag de overeenlcomst waarmee hij een pro
duct of dienst heeft aangeschaft binnen zeven dagen na ontvangst van 

het product of aanvang van de 
dienstverlening zonder opgave van 
redenen herroepen. De verkoper 
moet dan binnen dertig dagen de 
koopprijs terugbetalen. Die zeven 
- dagen - termijn kan zelfs uitlo
pen tot een periode van drie maan
den wanneer de leverancier niet 
voldoet aan verregaande eisen van 
informatievoorziening. Een volle

dige opsomming van wat er aan informatie moet worden verstrekt past 
niet binnen het bestek van deze bijdrage. Het gaat om zaken zoals het be
schrijven van de belangrijkste kenmerken van het product of van de 
dienst, het bekendmalcen van de identiteit van de verkoper, het verstrek
ken van informatie over leveringskosten en betalingswijze en het bekend
maken van een bezoekadres waar je met je klachten terecht kunt enz. 

Een praktisch gevolg van deze vereisten is lvanzelfsprekendl dat de 
e-commerce ondernemers goed moeten uitltijken of de informatievoor
ziening op de website bij het traject van aanbieding tot en met levering 
helder en volledig is. Daarnaast moeten de leveringsvoorwaarden wor
den afgestemd op de minimum regels met betreklcing tot het herroe
pingsrecht en de daarmee samenhangende gevolgen. 

De wet is niet op alle producten en diensten van toepassing. Zo zijn 
financiële diensten llcomen aparte regels voorl. onroerend goed, inter
netveilingen en verkoop via automaten uitgezonderd. Ook het herroe
pingsrecht als zodanig kent zijn beperkingen. Het geldt bijvoorbeeld 
geldt het niet voor 'dagverse producten', voor goederen met een koersge
voelige waarde, voor zogeheten maatwerlc lmaar wanneer is daarvan 
sprake?I en voor enkele andere zeer voorstelbare beperkingen. Al met al 
zal het mij benieuwen of deze wet met zijn 'pampering' van de ldant nu 
wel de broodnodige prildcel voor het internetshoppen zal blijken te zijn. 

door Marcel de Zwaan 

Tien nominaties earl Lipp Ring 
Voor de Carl Lipp Ring, die tradi
tiegetrouw deze week op het con
gres van de MvVG (Vereniging voor 
Commerciële Communicatie, v/h 
MediaWerkGroep) in Noordwijker
hout wordt uitgereikt. zijn tien sa
lesmanagers genomineerd. De lijst 
is tot stand gekomen op basis van 
een 'e-enquête' van Trendbox 
onder 150 mediaplanners, rtv
planners. online-planners en ad
verteerders. Genomineerd ziin. in 
alfabetische volgorde: Rob Bejjcrs
bergen (National Geographic Chan
nel), ]otta Erath (De Nationale Re
giopers), Yolandll Formanoy (\/NU 
Tijdschriften), Madelon Fortuin (TDI 
Buitenreclame), Nico Kreuning 
(Radio 538 lnteractive). Dennis Land
man (Sk·y Radio, v/h TMF), Giovanni 
van Lunenburg (IPN), Mariene Wickcl 
(Mediavision Bioskoopreclame, v/h 
Veronica Uitgeverij). Fokkc Zandstra 
(Audax Media) en René Zeedijk 
(Radio 538). Niet eerder genomi
neerd zijn Beijersbergen, Erath en 
Landman. Winnaars in voorgaan
de jaren blijven buiten competitie. 

jan Knaap (Van Walbeek Etcete
ra), voorzitter yan de Carl Lipp 
Ring constateert dat, net als vorig 
jaar. de belangrijkste mediumty
pen zijn vertegenwoordigd binnen 
de toptien. "Dat is het mooiste be
'Nijs dat het mediavertegenwoor-

digersschap de afgelopen jaren in 
de breedte op een hoger plan is ge
komen. Niet voor niets de belang
rijke doelstelling van de Stich
ting". 

Omdat de Ring dit jaar voor de 
tiende keer wordt uitgereikt. zal 
André Roof (Media lnsight) namens 
de Stichting tijdens de jubileum
uitreiking niet alleen terugblik
ken, maar ook in het verlengde van 
het congresthema van dit jaar -
Nieuw! - een nieuw initiatief aan
kondigen. 

De Ring is vernoemd naar Carl 
Lipp, die 33 jaar voor Het Beste 
toonde 'wat relatiemanagement 
was toen het woord nog niet was 
uitgevonden'. De winnaar van de 
ring is 'een waardig ambassadeur 
(m/v) voor z'n medium en cle bl~ 
roepsgroep. met veel gevoel voor 
zakelijke en menselijke verhou
dingen en in alle opzichten een 
topverkoper'. 

De organisatie is in handen van 
het bestuur van de Stichting. Daar
in zitten verder Frans Rodcnlnn".'L. 
(Wisecrackers) en Jon Schoonäcrbc<'~ 
(MindShare). 

Drie sponsors ondersteunen de ~1' 
tiviteiten van de Stichting: Nh 
Trendbox. Media Exposure en ,, -
MWG. De Carl Lipp Ring-stichtii 
werkt nauw samen met Adformat '' 


