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Handtekening van consument(en): 
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Formulier voor herroeping

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop 
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):
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Lerou ijzerwaren NV 
Herroepingsrecht consument

Art. VI.45

§ 1 Voordat de consument door een overeenkomst op afstand daartoe 
gebonden is, verstrekt de onderneming de consument op duidelijke 
en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

1° de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover 
aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;

2° de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemings- 
nummer, haar handels-naam; 

3° het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het tele- 
foonnummer, fax en e-mailadres van de onderneming, indien beschikbaar, 
zodat de consument snel contact met de onderneming kan opnemen en er 
efficiënt mee kan communiceren alsmede, desgevallend, het geografische 
adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening 
ze optreedt;

4° wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt 3° verstrekte adres, 
het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, en 
desgevallend dat van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt, 
waaraan de consument eventuele klachten kan richten; 

5° de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belast-
ingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijs 
niet vooraf kan worden berekend, de ma-nier waarop de prijs moet worden 
berekend, en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten 
en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf 
kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten 
verschuldigd kunnen zijn. In het geval van een overeenkomst van on- 
bepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat 
de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergeli-
jke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs 
ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwi-
jze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet 
worden berekend, meegedeeld; 

6° de kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op 
afstand voor het sluiten van de overeenkomst wanneer deze kosten op een 
andere grondslag dan het basistarief worden berekend; 

7° de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de on-
derneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen en, 
desgevallend, het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling; 

8° wanneer een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en 
de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel 
VI. 49, § 1, alsmede het modelformulier voor herroeping opgenomen als 
bijlage 2 bij dit boek;

9° desgevallend, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden 
van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping en, indien de 
goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezon-
den, de kosten van het terugzenden van de goederen;

10° ingeval de consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een 
verzoek overeenkomstig artikel VI. 46, § 8, heeft gedaan, dat de consument 
gebonden is de onderneming zijn redelijke kosten te vergoeden overeen-
komstig artikel VI. 51, § 3;

11° indien er niet voorzien is in een herroepingsrecht overeenkomstig 
artikel VI. 53, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft 
of, desgevallend, de omstandigheden waarin de consument zijn her-
roepingsrecht verliest;

12° een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van confor-
miteit van de goederen;

13° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de con-
sument na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;

14° desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopieën 
daarvan verkrijgbaar zijn;

15° de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeen-
komst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voor-
waarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

16° desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de con-
sument uit hoofde van de overeenkomst;

17° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of 
andere financiële garanties die de consument op verzoek van de onder-
neming moet betalen of bieden;

18° desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van 
toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;

19° desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met 
hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redeli-
jkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;

20° desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke 
klachten- en geschillen-beslechtingsprocedures waaraan de onderneming 
is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is.

§ 2 Bij een openbare veiling, kan de in paragraaf 1, onder 2°, 3° en 4°, bedoel-
de informatie vervangen worden door de overeenkomstige gegevens van de 
ministeriële ambtenaar die belast is met de openbare verkoopverrichtingen. 

§ 3 De in paragraaf 1, 8°, 9° en 10°, bedoelde informatie kan worden verstrekt 
door middel van de modelinstructies voor herroeping vermeld in bijlage 1 bij dit 
boek. De onderneming die deze instructies correct ingevuld aan de consument 
heeft verstrekt, heeft voldaan aan de informatie-voorschriften vastgelegd in 
paragraaf 1, 8°, 9° en 10°. 

§ 4 De in paragraaf 1 bedoelde informatie vormt een integraal onderdeel van 
de overeenkomst op afstand en wordt niet gewijzigd, tenzij de partijen bij de 
overeenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

§ 5 Indien de onderneming niet voldaan heeft aan de informati-
evoorschriften betreffende extra lasten en andere kosten zoals bedoeld in 
paragraaf 1, 5°, of betreffende de kosten van het terugzenden van de goederen 
zoals bedoeld in paragraaf 1, 9°, draagt de consument deze lasten of kosten 
niet. 

§ 6 De bewijslast voor de naleving van de in dit artikel neergelegde infor-
matievoorschriften ligt bij de onderneming. 
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Lerou ijzerwaren NV 
Herroepingsrecht consument

Art. VI.46

§ 1 De onderneming verstrekt de in artikel VI. 45, § 1, genoemde informatie 
aan de consument of stelt deze beschikbaar, op een wijze die passend is voor 
de gebruikte techniek voor communicatie op afstand, in een duidelijke en 
begrijpelijke taal. Voor zover deze informatie op een duurzame gegevensdrag-
er wordt verstrekt, is zij in leesbare vorm. de voornaamste kenmerken van de 
goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en 
de goederen of diensten;

§ 2 Indien een overeenkomst op afstand die op elektronische wijze wordt 
gesloten een betalingsverplichting voor de consument inhoudt, wijst de 
onderneming de consument op duidelijke en in het oog springende manier 
en onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst, op de in artikel 
VI. 45, § 1, 1°, 5°, 15° en 16°, genoemde informatie. De onderneming ziet erop 
toe dat de consument bij het plaatsen van zijn bestelling, uitdrukkelijk erkent 
dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien het plaatsen van 
een bestelling inhoudt dat een knop of een soortgelijke functie moet worden 
aangeklikt, wordt de knop of soortgelijke functie op een goed leesbare wijze 
aangemerkt met alleen de woorden “bestelling met betalingsverplichting” 
of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het 
plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de onderneming te 
betalen. In-dien aan de bepalingen van dit lid niet is voldaan is de consument 
niet door de overeenkomst of de bestelling gebonden.  

§ 3 Op de websites waarop handel wordt gedreven wordt uiterlijk aan het 
begin van het bestel-proces duidelijk en leesbaar aangegeven of er beperkin-
gen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard. 

§ 4 Wanneer de overeenkomst gesloten wordt met behulp van een techniek 
voor communicatie op afstand die beperkte ruimte of tijd biedt voor het tonen 
van de informatie, verstrekt de onderneming, via die specifieke techniek 
voordat de overeenkomst gesloten wordt, ten minste de precontractuele 
informatie betreffende de voornaamste kenmerken van de goederen of de 
diensten, de identiteit van de onderneming, de totale prijs, het herroepings-
recht, de duur van de overeenkomst en, in geval van overeenkomsten voor 
onbepaalde tijd, de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen, zoals 
bedoeld in artikel VI. 45, § 1, 1°, 2°, 5°, 8° en 15°. De overige in artikel VI. 45, § 1, 
bedoelde informatie wordt door de onderneming verstrekt, overeenkomstig 
paragraaf 1 van dit artikel. 

§ 5 Onverminderd paragraaf 4 maakt de onderneming, indien zij de con-
sument opbelt met het oogmerk een overeenkomst op afstand te sluiten, aan 
het begin van het gesprek met de consument, haar identiteit, en desgevallend, 
de identiteit van de persoon namens wie zij opbelt, alsmede het commerciële 
doel van de oproep kenbaar. 

§ 6 De Koning kan, voor de sectoren van de professionele activiteit of voor 
de categorieën van producten die Hij aanwijst, bepalen dat wanneer een 
overeenkomst per telefoon wordt gesloten, de onderneming het aanbod moet 
bevestigen aan de consument, die alleen gebonden is nadat hij het aanbod 
heeft getekend of zijn schriftelijke instemming heeft gestuurd. Dergelijke 
bevestiging kan, desgevallend, worden gedaan op een duurzame gegevens-
drager. 

§ 7 De onderneming verstrekt de consument op een duurzame gegevens-
drager de bevestiging van de gesloten overeenkomst binnen een redelijke 
periode na sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij de levering van de 
goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint.  

 
Deze bevestiging omvat: 

a. alle in artikel VI. 45, § 1, bedoelde informatie, tenzij de onderneming die 
informatie al vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand op een duur-
zame gegevensdrager aan de consument heeft verstrekt, en

b. desgevallend, de bevestiging van de uitdrukkelijke voorafgaande toe-
stemming en de erkenning van de consument overeenkomstig artikel VI. 
53, 13°.

8 Indien de consument wenst dat de verrichting van diensten of de levering 
van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in 
een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of van stadsverwarming 
aanvangt tijdens de in artikel VI. 47, § 2, bepaalde herroepingstermijn, eist de 
onderneming dat de consument daar uitdrukkelijk om verzoekt. 

§ 3 De onderneming kan, naast de in paragraaf 1 bedoelde mogelijkheden, 
de consument de mogelijkheid bieden het modelformulier voor herroeping 
opgenomen in bijlage 2 bij dit boek, of een andere ondubbelzinnige verklaring 
op de website van de onderneming elektronisch in te vullen en toe te zenden. 
In deze gevallen deelt de onderneming de consument onverwijld op een 
duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping 
mee. 

§ 4 De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht 
overeenkomstig dit artikel ligt bij de consument. 

Art. VI.50

§ 1 De onderneming vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, 
inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen14 
dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de con-
sument om de overeenkomst overeenkomstig artikel VI. 49 te herroepen.  
De onderneming verricht de terugbetaling als bedoeld in het eerste lid onder 
gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument 
tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uit-
drukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande 
dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben. 

§ 2 Onverminderd paragraaf 1 wordt van de onderneming niet verlangd de 
bijkomende kosten terug te betalen, als de consument uitdrukkelijk voor een 
andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goed-
koopste standaardlevering heeft gekozen. 

§ 3 Behoudens wanneer de onderneming heeft aangeboden de goederen 
zelf af te halen, mag de onderneming, voor wat betreft verkoopovereenkom-
sten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft terug-
gekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goe-deren 
heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
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Lerou ijzerwaren NV 
Herroepingsrecht consument

Art. VI.51

§ 1 Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn 
beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI. 49 
aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen 
terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de 
onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te ne-men, tenzij 
de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn 
is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat 
de termijn van 14 dagen is verstreken.  De consument draagt alleen de directe 
kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee 
instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de con-su-
ment mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen. 

§ 2 De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van 
de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder 
gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen 
vast te stellen. De consument is in geen geval aan-sprakelijk voor waardev-
ermindering van de goederen wanneer de onderneming heeft nagelaten om 
overeenkomstig artikel VI. 45, § 1, 8°, informatie over het herroepingsrecht te 
verstrekken. 

§ 3 Indien een consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een ver-
zoek overeenkomstig artikel VI. 46, § 8, heeft gedaan, betaalt de consument 
de onderneming een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd 
op het moment dat de consument de onderneming ervan in kennis heeft 
gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige 
uitoefening van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de consument 
aan de onderneming moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale 
prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, 
wordt het evenredige bedrag berekend op grondslag van de marktwaarde van 
het geleverde. 

§ 4 De consument draagt geen enkele kost voor: 

1° de uitvoering van diensten, of de levering van water, gas of elektriciteit, 
wanneer deze niet in beperkte volumes of in een bepaalde hoeveelheid 
gereed voor verkoop zijn gemaakt, of van stadsverwarming, die geheel of 
ten dele, tijdens de herroepingstermijn zijn verleend, indien

a. de onderneming heeft nagelaten de informatie overeenkomstig 
artikel VI. 45, § 1, 8° of 10° te verstrekken, of 

b. de consument er niet uitdrukkelijk om heeft verzocht met de 
uitvoering van de dienst te be-ginnen tijdens de herroepingstermijn 
overeenkomstig artikel VI. 46, § 8; of

2° de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een 
materiële drager is geleverd, indien: 

a. de consument er van te voren niet uitdrukkelijk mee heeft inge-
stemd dat de uitvoering kan beginnen vóór het einde van de in artikel 
VI. 47 bedoelde periode van 14 dagen; of 

b. de consument niet heeft erkend zijn recht op herroeping te ver-
liezen bij het verlenen van zijn toestemming, of

c. de onderneming heeft nagelaten bevestiging te verstrekken over-
eenkomstig artikel VI. 46, § 7.

§ 5 Tenzij anders bepaald in artikel VI. 50, § 2, en in dit artikel, kan de 
consument in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld ingevolge de 
uitoefening van zijn herroepingsrecht.
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