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RICHTLIJN 93/13/EEG VAN DE RAAD 

van 5 april 1993 

betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A, 

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ), 

In samenwerking met het Europees Parlement ( 2 ), 

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ), 

Overwegende dat de maatregelen dienen te worden vastgesteld die ertoe 
bestemd zijn de interne markt geleidelijk tot stand te brengen in de loop 
van een periode die op 31 december 1992 afloopt; dat de interne markt 
een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin het vrije verkeer van 
goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd; 

Overwegende dat de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de 
bedingen van overeenkomsten tussen de verkoper van goederen of de 
dienstverrichter enerzijds en de consument anderzijds talrijke verschillen 
vertonen, zodat de nationale markten voor de verkoop van goederen en 
het aanbieden van diensten aan consumenten onderling uiteenlopen en 
verstoringen van de concurrentieverhoudingen tussen de verkopers en de 
dienstverrichters kunnen ontstaan, met name bij het op de markt 
brengen in andere Lid-Staten; 

Overwegende in het bijzonder dat de wetgevingen van de Lid-Staten 
betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten met consumenten 
aanzienlijke verschillen vertonen; 

Overwegende dat het de taak van de Lid-Staten is erop toe te zien dat 
geen oneerlijke bedingen in overeenkomsten met consumenten worden 
opgenomen; 

Overwegende dat over het algemeen de consument de rechtsregels niet 
kent die in andere Lid-Staten dan het land waarin hij woont, gelden 
voor overeenkomsten voor de verkoop van goederen of het aanbieden 
van diensten; dat dit gebrek aan kennis hem van rechtstreekse 
transacties van aankoop van goederen of betreffende dienstverrichtingen 
in een andere Lid-Staat kan afhouden; 

Overwegende dat het, ten einde de totstandkoming van de interne markt 
te vergemakkelijken en de burger in zijn rol als consument bescherming 
te bieden bij het kopen van goederen en bij dienstverrichtingen op basis 
van overeenkomsten waarop de wetgeving van een andere Lid-Staat dan 
de zijne van toepassing is, van essentieel belang is oneerlijke bedingen 
uit deze overeenkomsten te weren; 

Overwegende dat daarmee de verkopers van goederen en de dienstver
richters bij hun activiteit als verkoper van goederen en als dienstver
richter, zowel in het eigen land als elders in de interne markt, zullen 
worden geholpen; dat aldus de mededinging wordt gestimuleerd, 
waardoor de burgers van de Gemeenschap als consument betere keuze
mogelijkheden worden geboden; 
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Overwegende dat in de twee Gemeenschapsprogramma’s voor een 
beleid inzake bescherming en voorlichting van de consument ( 1 ) is 
gewezen op het belang van de bescherming van de consument op het 
gebied van oneerlijke bedingen in overeenkomsten; dat in deze 
bescherming moet worden voorzien door middel van wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen die hetzij op communautair niveau zijn 
geharmoniseerd, hetzij rechtstreeks op dat niveau zijn vastgesteld; 

Overwegende dat, overeenkomstig het beginsel dat onder het hoofd 
„bescherming van de economische belangen van de consument” in 
deze twee programma’s is vastgelegd, kopers van goederen of dienste
nontvangers moeten worden beschermd tegen misbruik van de macht
spositie van de verkoper respectievelijk de dienstverrichter, in het 
bijzonder tegen toetredingsovereenkomsten en de oneerlijke uitsluiting 
van rechten in overeenkomsten; 

Overwegende dat door het vaststellen van eenvormige voorschriften op 
het gebied van oneerlijke bedingen een doeltreffender bescherming van 
de consument kan worden bewerkstelligd; dat deze voorschriften van 
toepassing moeten zijn op alle overeenkomsten tussen verkopers en 
consumenten; dat bijgevolg met name van deze richtlijn zijn uitgesloten 
arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende erfrechten, over
eenkomsten met betrekking tot de gezinssituatie en overeenkomsten 
met betrekking tot de oprichting en de statuten van vennootschappen; 

Overwegende dat de consument in het kader van een mondelinge over
eenkomst dezelfde bescherming moet genieten als in dat van een schrif
telijke overeenkomst en, in dat laatste geval, ongeacht het feit dat de 
voorwaarden daarvan in een of in meer documenten zijn vervat; 

Overwegende evenwel dat bij de huidige stand van de nationale 
wetgevingen slechts een gedeeltelijke harmonisatie in aanmerking 
komt; dat met name alleen de bedingen in overeenkomsten waarover 
niet afzonderlijk is onderhandeld onder deze richtlijn vallen; dat het van 
belang is de Lid-Staten de mogelijkheid te geven met inachtneming van 
het Verdrag in een hoger beschermingsniveau voor de consument te 
voorzien door middel van nationale voorschriften die strenger zijn dan 
die van deze richtlijn; 

Overwegende dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
Lid-Staten waarin bedingen van overeenkomsten met consumenten, 
direct of indirect, worden vastgesteld, worden geacht geen oneerlijke 
bedingen te bevatten; dat het bijgevolg niet nodig blijkt bedingen waarin 
dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn 
overgenomen dan wel beginselen of bepalingen van internationale over
eenkomsten waarbij de Lid-Staten of de Gemeenschap partij zijn, aan de 
bepalingen van deze richtlijn te onderwerpen; dat in dat verband onder 
de term „dwingende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen” tevens 
de regels vallen die volgens de wet van toepassing zijn tussen de over
eenkomstsluitende partijen wanneer er geen andere regeling is over
eengekomen; 

Overwegende evenwel dat de Lid-Staten erop moeten toezien dat zulke 
oneerlijke bedingen er niet in voorkomen, met name met het oog op het 
feit dat deze richtlijn ook van toepassing is op beroepsactiviteiten met 
een openbaar karakter; 

Overwegende dat de criteria voor de beoordeling van het oneerlijke 
karakter van contractuele bedingen op algemene wijze moeten worden 
vastgesteld; 

Overwegende dat de beoordeling, aan de hand van de vastgestelde 
algemene criteria, van het oneerlijke karakter van bedingen, met name 
met betrekking tot beroepsactiviteiten met een openbaar karakter 
betreffende collectieve diensten waarbij een solidariteit tussen de 
gebruikers wordt vooropgesteld, moet worden aangevuld met een 
middel voor de afweging van de onderscheidene belangen die 
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in het geding zijn; dat dit de goede trouw is; dat er bij de beoordeling 
van de goede trouw in het bijzonder moet worden gelet op de min of 
meer sterke respectieve onderhandelingsposities van de partijen en op de 
vraag of de consument op enigerlei wijze ertoe is aangezet zijn 
instemming met het beding te betuigen en of de goederen of diensten 
op speciale bestelling van de consument zijn verkocht of geleverd; dat 
de verkoper aan de eis van goede trouw kan voldoen door op eerlijke en 
billijke wijze te onderhandelen met de andere partij, waarvan hij de 
legitieme belangen in aanmerking dient te nemen; 

Overwegende dat in het kader van deze richtlijn de lijst van bedingen in 
de bijlage slechts indicatief kan zijn en dat zij, gelet op dit minimum
karakter, door de Lid-Staten in het kader van hun nationale wetgeving 
aangevuld of beperkender geformuleerd kan worden, met name wat de 
draagwijdte van die bedingen betreft; 

Overwegende dat de aard van de goederen of de diensten van invloed 
moet zijn op de beoordeling van het oneerlijke karakter van de 
bedingen; 

Overwegende dat in het kader van deze richtlijn de beoordeling van het 
oneerlijke karakter van een beding geen betrekking mag hebben op de 
bedingen waarin het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst of de 
verhouding kwaliteit/prijs van de levering of dienst wordt omschreven; 
dat het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst en de verhouding 
kwaliteit/prijs niettemin in aanmerking kunnen worden genomen bij 
de beoordeling van het oneerlijke karakter van andere bedingen; dat 
hier onder andere uit voortvloeit dat in het geval van verzekeringsover
eenkomsten de bedingen die het verzekerde risico en de verbintenis van 
de verzekeraar duidelijk omschrijven of afbakenen, niet het voorwerp 
van een dergelijke toetsing zijn wanneer deze beperkingen in 
aanmerking worden genomen bij de berekening van de door de 
consument betaalde premie; 

Overwegende dat de overeenkomsten in duidelijke en begrijpelijke 
bewoordingen moeten worden opgesteld; dat de consument daadwer
kelijk gelegenheid moet hebben om kennis te nemen van alle 
bedingen en dat in geval van twijfel de voor de consument gunstigste 
interpretatie prevaleert; 

Overwegende dat de Lid-Staten de nodige maatregelen dienen te treffen 
om te voorkomen dat in overeenkomsten tussen een verkoper en een 
consument oneerlijke bedingen worden opgenomen; dat, als toch 
dergelijke bedingen zijn opgenomen, deze de consument niet binden 
en de overeenkomst de partijen blijft binden indien zij zonder de 
oneerlijke bedingen kan voortbestaan; 

Overwegende dat in sommige gevallen het gevaar bestaat dat de 
consument de door deze richtlijn geboden bescherming wordt ontzegd 
door het recht van een derde land aan te wijzen als het op de over
eenkomst toepasselijke recht; dat derhalve in deze richtlijn bepalingen 
moeten worden opgenomen om dit gevaar uit te sluiten; 

Overwegende dat personen of organisaties die volgens de wetgeving 
van een Lid-Staat worden geacht een legitiem belang bij de 
bescherming van de consument te hebben, in de gelegenheid moeten 
worden gesteld om tegen met het oog op algemeen gebruik geredigeerde 
bedingen in overeenkomsten met consumenten, en in het bijzonder 
oneerlijke bedingen, op te komen, hetzij voor een gerechtelijke, hetzij 
voor een administratieve instantie, die bevoegd is om over de klacht 
uitspraak te doen of om de passende gerechtelijke procedures in te 
stellen; dat zulks evenwel geen voorafgaande toetsing inhoudt van de 
algemene voorwaarden die in een bepaalde economische sector worden 
toegepast; 
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Overwegende dat de gerechtelijke en administratieve instanties van de 
Lid-Staten over passende en doeltreffende middelen moeten beschikken 
om een eind te maken aan de toepassing van oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten met consumenten, 

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Artikel 1 

1. Deze richtlijn strekt tot de onderlinge aanpassing van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten betreffende 
oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een 
consument. 

2. Contractuele bedingen waarin dwingende wettelijke of bestuurs
rechtelijke bepalingen of bepalingen of beginselen van internationale 
overeenkomsten waarbij de Lid-Staten of de Gemeenschap partij zijn, 
met name op het gebied van vervoer, zijn overgenomen, zijn niet aan 
deze richtlijn onderworpen. 

Artikel 2 

In deze richtlijn wordt verstaan onder: 

a) oneerlijke bedingen: de bedingen van een overeenkomst zoals die in 
artikel 3 zijn omschreven; 

b) consument: iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen; 

c) verkoper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij onder 
deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt in het kader van zijn 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke beroepsactiviteit. 

Artikel 3 

1. Een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is 
onderhandeld, wordt als oneerlijk beschouwd indien het, in strijd met 
de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst 
voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele 
van de consument aanzienlijk verstoort. 

2. Een beding wordt steeds geacht niet het voorwerp van afzon
derlijke onderhandeling te zijn geweest wanneer het, met name in het 
kader van een toetredingsovereenkomst, van tevoren is opgesteld en de 
consument dientengevolge geen invloed op de inhoud ervan heeft 
kunnen nebben. 

Het feit dat sommige onderdelen van een beding of een afzonderlijk 
beding het voorwerp zijn geweest van een afzonderlijke onderhandeling 
sluit de toepassing van dit artikel op de rest van een overeenkomst niet 
uit, indien de globale beoordeling leidt tot de conclusie dat het niettemin 
gaat om een toetredingsovereenkomst. 

Wanneer de verkoper stelt dat een standaardbeding het voorwerp is 
geweest van afzonderlijke onderhandeling, dient hij dit te bewijzen. 

3. De bijlage bevat een indicatieve en niet uitputtende lijst van 
bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt. 

Artikel 4 

1. Onverminderd artikel 7 worden voor de beoordeling van het 
oneerlijke karakter van een beding van een overeenkomst alle omstan
digheden rond de sluiting van de overeenkomst, alsmede alle andere 
bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst 
waarvan deze afhankelijk is, op het moment waarop de overeenkomst 
is gesloten in aanmerking genomen, rekening houdend met de aard van 
de goederen of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft. 
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2. De beoordeling van het oneerlijke karakter van bedingen heeft 
geen betrekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de 
overeenkomst, noch op de gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of 
vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren goederen of te 
verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk 
zijn geformuleerd. 

Artikel 5 

In het geval van overeenkomsten waarvan alle of bepaalde aan de 
consument voorgestelde bedingen schriftelijk zijn opgesteld, moeten 
deze bedingen steeds duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. In geval 
van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de 
consument gunstigste interpretatie. Deze uitleggingsregel is niet van 
toepassing in het kader van de in artikel 7, lid 2, bedoelde procedures. 

Artikel 6 

1. De Lid-Staten bepalen dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten 
tussen een verkoper en een consument onder de in het nationale recht 
geldende voorwaarden de consument niet binden en dat de over
eenkomst voor de partijen bindend blijft indien de overeenkomst 
zonder de oneerlijke bedingen kan voortbestaan. 

2. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de consument de door deze richtlijn geboden bescherming niet 
wordt ontzegd door de keuze van het recht van een derde land als 
recht dat op de overeenkomst van toepassing is, wanneer er een 
nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en het grondgebied van 
een Lid-Staat. 

Artikel 7 

1. De Lid-Staten zien erop toe dat er in het belang van de consu
menten alsmede van de concurrerende verkopers, doeltreffende en 
geschikte middelen bestaan om een eind te maken aan het gebruik 
van oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen consumenten en 
verkopers. 

2. De in lid 1 bedoelde middelen dienen wettelijke bepalingen te 
omvatten waarbij personen of organisaties die volgens de nationale 
wetgeving een legitiem belang hebben bij de bescherming van de 
consument, overeenkomstig het nationale recht een beroep kunnen 
doen op de rechtbanken of de bevoegde administratieve instanties om 
te oordelen of contractuele bedingen die zijn opgesteld met het oog op 
een algemeen gebruik, oneerlijk zijn, en de passende en doeltreffende 
middelen aan te wenden om een eind te maken aan het gebruik van 
deze bedingen. 

3. Met inachtneming van de nationale wetgeving kunnen de in lid 2 
vermelde beroepen, afzonderlijk of gezamenlijk, worden ingesteld tegen 
verschillende verkopers in dezelfde economische sector of hun vere
nigingen die gebruik maken dan wel het gebruik aanbevelen van 
dezelfde of gelijksoortige algemene contractuele bedingen. 

Artikel 8 

Ter verhoging van het beschermingsniveau van de consument kunnen 
de Lid-Staten op het onder deze richtlijn vallende gebied strengere 
bepalingen aannemen of handhaven, voor zover deze verenigbaar zijn 
met het Verdrag. 
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Artikel 8 bis 

1. Indien een lidstaat bepalingen vaststelt overeenkomstig artikel 8, 
stelt deze de Commissie hiervan op de hoogte, alsmede van eventuele 
daarna doorgevoerde wijzigingen, met name wanneer deze bepalingen: 

— de beoordeling van het oneerlijke karakter uitbreiden tot bedingen 
waarover op individuele basis is onderhandeld of tot de toereik
endheid van de prijs of de vergoeding, of 

— lijsten met bedingen die als oneerlijk worden beschouwd bevatten. 

2. De Commissie ziet erop toe dat de in lid 1 bedoelde informatie 
gemakkelijk toegankelijk is voor de consumenten en handelaren, onder 
meer op een speciaal daarvoor gecreëerde website. 

3. De Commissie doet de in lid 1 bedoelde informatie toekomen aan 
de andere lidstaten en het Europees Parlement. De Commissie raad
pleegt belanghebbenden over deze informatie. 

▼B 

Artikel 9 

De Commissie brengt uiterlijk vijf jaar na de in artikel 10, lid 1, 
genoemde datum bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de toepassing van deze richtlijn. 

Artikel 10 

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 1994 aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld 
in kennis. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die na 
31 december 1994 worden gesloten. 

2. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die 
bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar 
verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels 
voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten. 

3. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede van de voor
naamste bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn 
vallende gebied vaststellen. 

Artikel 11 

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. 
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BIJLAGE 

IN ARTIKEL 3, LID 3, BEDOELDE BEDINGEN 

1. Bedingen die tot doel of tot gevolg hebben: 

a) de wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper uit te sluiten of te 
beperken bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten 
gevolge van een doen of nalaten van deze verkoper; 

b) de wettelijke rechten van de consument ten aanzien van de verkoper of 
een andere partij in geval van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of 
van gebrekkige uitvoering door de verkoper van een van diens 
contractuele verplichtingen, met inbegrip van de mogelijkheid om een 
schuld jegens de verkoper te compenseren met een schuldvordering 
jegens deze, op ongepaste wijze uit te sluiten of te beperken; 

c) te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de consument terwijl 
de uitvoering van de prestaties van de verkoper onderworpen is aan een 
voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van 
zijn wil; 

d) de verkoper toe te staan door de consument betaalde bedragen te 
behouden wanneer deze afziet van het sluiten of het uitvoeren van de 
overeenkomst, zonder erin te voorzien dat de consument een 
gelijkwaardig bedrag aan schadevergoeding mag verlangen van de 
verkoper wanneer deze zich terugtrekt; 

e) de consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een onevenredig hoge 
schadevergoeding op te leggen; 

f) de verkoper toe te staan de overeenkomst op te zeggen indien zulks niet 
aan de consument wordt toegestaan, alsmede de verkoper toe te staan de 
door de consument betaalde voorschotten te behouden ingeval de 
verkoper zelf de overeenkomst opzegt; 

g) de verkoper toe te staan een overeenkomst van onbeperkte duur zonder 
redelijke opzeggingstermijn eenzijdig op te zeggen, behalve in geval van 
gewichtige redenen; 

h) een overeenkomst van bepaalde duur automatisch te verlengen bij 
ontbreken van tegengestelde kennisgeving van de consument, terwijl 
een al te ver van het einde van de overeenkomst verwijderde datum is 
vastgesteld als uiterste datum voor de kennisgeving van de wil van de 
consument om de overeenkomst niet te verlengen; 

i) op onweerlegbare wijze de instemming vast te stellen van de consument 
met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen 
nemen vóór het sluiten van de overeenkomst; 

j) de verkoper te machtigen zonder geldige, in de overeenkomst vermelde 
reden eenzijdig de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen; 

k) de verkoper te machtigen zonder geldige reden eenzijdig de kenmerken 
van het te leveren produkt of de te verrichten dienst te wijzigen; 

l) te bepalen dat de prijs van de goederen wordt vastgesteld op het ogenblik 
van levering, dan wel de verkoper van de goederen of de dienstverrichter 
het recht te verlenen zijn prijs te verhogen, zonder dat de consument in 
beide gevallen het overeenkomstige recht heeft om de overeenkomst op 
te zeggen, indien de eindprijs te hoog is ten opzichte van de bij het 
sluiten van de overeenkomst bedongen prijs; 

m) de verkoper het recht te geven te bepalen of de geleverde goederen of de 
dienst aan de bepalingen van de overeenkomst beantwoorden of hem het 
exclusieve recht te geven om een of ander beding van de overeenkomst 
te interpreteren; 
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n) de verplichting van de verkoper te beperken om de verbintenissen na te 
komen die door zijn gevolmachtigden zijn aangegaan, of diens verbinte
nissen te laten afhangen van het naleven van een bijzondere formaliteit; 

o) de consument te verplichten al zijn verbintenissen na te komen, zelfs 
wanneer de verkoper zijn verbintenissen niet uitvoert; 

p) te voorzien in de mogelijkheid van overdracht van de overeenkomst door 
de verkoper, wanneer hierdoor de garanties voor de consument zonder 
diens instemming geringer kunnen worden; 

q) het indienen van een beroep of het instellen van een rechtsvordering door 
de consument te beletten of te belemmeren, met name door de 
consument te verplichten zich uitsluitend tot een niet onder een wettelijke 
regeling ressorterend scheidsgerecht te wenden, door de bewijsmiddelen 
waarop de consument een beroep kan doen op ongeoorloofde wijze te 
beperken of hem een bewijslast op te leggen die volgens het geldende 
recht normaliter op een andere partij bij de overeenkomst rust. 

2. Draagwijdte van de punten g), j) en l): 

a) Punt g) staat niet in de weg aan bedingen waarbij de leverancier van 
financiële diensten zich het recht voorbehoudt eenzijdig een eind te 
maken aan een overeenkomst van onbepaalde duur, en dit zonder opzeg
termijn in geval van geldige reden, mits de verkoper verplicht wordt 
hiervan onmiddellijk de andere contracterende partij(en) op de hoogte 
te stellen. 

b) Punt j) staat niet in de weg aan bedingen waarbij de leverancier van 
financiële diensten zich het recht voorbehoudt de door of aan de 
consument te betalen rentevoet of het bedrag van alle andere op de 
financiële diensten betrekking hebbende lasten bij geldige reden zonder 
opzegtermijn te wijzigen, mits de verkoper verplicht wordt dit zo spoedig 
mogelijk ter kennis te brengen van de andere contracterende partij(en) en 
deze vrij is (zijn) onmiddellijk de overeenkomst op te zeggen. 

Punt j) staat evenmin in de weg aan bedingen waarbij de verkoper zich 
het recht voorbehoudt de voorwaarden van een overeenkomst voor onbe
paalde tijd eenzijdig te wijzigen, mits hij verplicht is de consument 
daarvan redelijke tijd vooraf in kennis te stellen en het de laatste 
vrijstaat de overeenkomst te ontbinden. 

c) De punten g), j) en l) zijn niet van toepassing op: 

— transacties met betrekking tot effecten, financiële instrumenten en 
andere produkten of diensten waarvan de prijs verband houdt met 
de fluctuaties van een beurskoers of een beursindex dan wel 
financiële marktkoersen waar de verkoper geen invloed op heeft; 

— overeenkomsten voor de aankoop of verkoop van vreemde valuta, 
reischeques of internationale in deviezen opgestelde postmandaten. 

d) Punt 1) staat niet in de weg aan bedingen van prijsindexering, voor zover 
deze wettig zijn en de wijze waarop de prijs wordt aangepast hierin 
expliciet beschreven is. 

▼B 
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