
ZO BLIJFT 
HET STIL
• Schrijf je in  

in het Bel-me-
niet Register; 
telefonisch of via 
bel-me-niet.nl 

• Maak direct 
aan de telefoon 
gebruik van 
het ‘recht van 
verzet’: laat het 
bedrijf je uit de 
bellijsten verwij-
deren en vraag 
om een bevesti-
ging hiervan per 
brief/mail.  

• Meld je – indien 
gewenst – af 
voor markt-
onderzoeken op 
onderzoekfilter.nl  

• Blijft het bedrijf  
bellen? Klaag op  
ConsuWijzer.nl

Maak 
gebruik van 

het ‘recht van 
verzet’

Afmelden 
voor markt-

onderzoeken 
kan ook
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TELEMARKETING

Je bent ingeschreven bij het Bel-me-niet Register. 
En toch wordt er nog om de haverklap gebeld. 

Hoe kan dat? En wat is er tegen te doen?

BEL ME 
NOOIT MEER!

WEER ZO’N OPDRINGERIG TELEFOONTJE

Peter den Boef uit Baarle-Nassau 
stoort zich mateloos aan alle on-
gewenste telefoontjes die hij krijgt, 
bijvoorbeeld van telefoon- en energie-
maatschappijen. ‘Ze bellen altijd op een 
vervelend tijdstip, bijvoorbeeld als je 
net zit te eten. Ik zit niet te wachten op 
zo’n praatje waarin ze me iets proberen 
aan te smeren.’ Dus schrijft hij zich in 
bij het Bel-me-niet Register. Tot zijn 
verbazing blijft ook daarna de telefoon 
rinkelen. Hoe kan dat? 
Hij belt de Consumentenbond. Na in-
schrijving kan het gebeuren dat je nog 
wordt gebeld, leggen wij hem uit. Zo 
duurt het verwerken van de inschrijving 
in het Bel-me-niet Register maximaal 
twee weken. Het kan dus dat de in-
schrijving van Den Boef nog niet is ver-
werkt. Ook mag je nog gebeld worden 
door bedrijven of organisaties van wie 
je klant bent of bent geweest over een 
vergelijkbaar product of vergelijkbare 
dienst. De blokkades in het register 
werken bovendien niet voor markt-
onderzoeken en ook niet als je zelf  
hebt gevraagd om gebeld te worden. 

IRRITANT BANDJE 
Den Boef is niet de enige die last heeft 
van telemarketing. Het is een van de 
grootste consumentenirritaties: gebeld 
worden door bedrijven die iets aan je 
willen slijten. Dat blijkt onder meer uit 

de vele meldingen die de Consumen-
tenbond hierover ontvangt. Tijdens ie-
der gesprek is de medewerker daarom 
verplicht te wijzen op het Bel-me-niet 
Register. Een inschrijving in dit register 
houdt veel bedrijven op afstand. Maar 
dus niet allemaal, zoals ook blijkt uit 
het voorbeeld van Peter den Boef. 
Zo is het een grote ergernis van 
consumenten dat ze tot in lengte van 
dagen gebeld mogen worden door 
bedrijven waarvan ze ooit klant zijn 
geweest. ‘Wij vinden dat dit moet 
veranderen’, zegt Bas Willigenburg, 
jurist bij de Consumentenbond. ‘Je 
hebt de overeenkomst immers niet 
voor niets beëindigd. We hebben dit 
aangegeven bij het ministerie van 
Economische Zaken, dat bezig is met 
een evaluatie van het register.’ 
Hoe zorg je er zelf voor dat ook die 
bedrijven niet meer bellen? Allereerst 
door gebruik te maken van ‘het recht 
van verzet’. Hier moet de medewerker 
op wijzen. Met dit recht van verzet geef 
je aan dat je in de toekomst niet meer 
gebeld wilt worden door dit bedrijf. Het 
moet je dan direct, gratis en zonder 
gedoe uit alle bellijsten verwijderen. 
Het hele bandje afluisteren hoeft niet; 
je kunt ook tijdens het gesprek een 
beroep doen op dit recht. Vraag dan 
zekerheidshalve wel om een brief of 
e-mail, met daarin de bevestiging >> 

©
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TEKST ILSE VAN MARREWIJK PORTRET SANDER VAN DEN BOSCH

HORENDOL 
VAN ODDIE
In september 2016 werd 
Leendert van Soest uit 
 Dordrecht telefonisch bena-
derd door Oddie.nl. Het be-
drijf wilde hem een abonne-
ment verkopen waarmee hij 
cash-back-voordeel (oftewel 
een deel van je geld terug) 
zou krijgen op aankopen. Van 
Soest wilde geen abonne-
ment, maar ineens ontving 
hij een factuur van €99 voor 
een jaarabonnement op 
Oddie. Hij googelde even op 
Oddie. ‘Ik zag veel klachten 
van mensen die onder zware 
druk werden gezet om te 
betalen.’ Hij ging te rade bij 
de Consumentenbond en 
de Autoriteit Consument en 
Markt en kreeg het advies om 
niet te betalen. ‘Als je geen 
koopovereenkomst hebt 
getekend, zit je nergens aan 
vast, werd mij verteld.’ Ver-
volgens kwamen de brieven 
van de deurwaarder. En alsof 
de duivel ermee speelde, 
kreeg Van Soest nog een 
telefoontje van een discount- 
site: discounterzone.com.  
‘Die zit nu ook achter me aan 
met aanmaningen. Geluk-
kig weet ik nu wat ik moet 
doen: negeren.’ De tele-
foonnummers van Oddie en 
discounterzone.com heeft hij 
geblokkeerd in zijn telefoon. 
‘Ik wil andere consumenten 
waarschuwen: laat je niet in-
timideren. En betaal niet, ook 
al sturen ze 100 brieven.’

Ik wil andere 
consumenten  
waarschuwen: laat 
je niet intimideren”
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dat het bedrijf je uit alle bellijsten haalt 
en dus voortaan niet meer belt.  

LANG KEUZEMENU
Inschrijven bij het Bel-me-niet Regis-
ter kan direct aan de telefoon of via 
bel-me-niet.nl. Bij een telefonische 
registratie moet je helaas wel een lang 
keuzemenu doorlopen van ongeveer  
3 minuten. Geen zin om aan de tele-
foon te blijven? Verbreek de verbinding 
en schrijf je alsnog in via bel-me-niet.nl.
Ingeschreven bij het Bel-me-niet 
Register? Gebruikgemaakt van het 
recht van verzet? En blijft het bedrijf 
toch bellen? Dien dan een klacht in 
op ConsuWijzer.nl; daar worden de 
klachten verzameld en doorgestuurd 
naar de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM). De ACM houdt toezicht op de 
regels en kan – indien het bedrijf zich 
hieraan niet houdt – een boete opleg-
gen. En dat is geen kleintje: maximaal 
€900.000 per overtreding.  

HET ‘JA’-WOORD  
Tussen twee happen door het telefoon-
tje ‘afwerken’ kan verkeerd uitpakken. 
Want door enkel ‘ja’ te zeggen aan de 
telefoon, kun je zomaar vastzitten aan 
een overeenkomst. Let daarom goed 
op dat je geen ongewenst contract in 
de maag gesplitst krijgt. De basisregel 
is zelfs: wie tijdens een telefoongesprek 
‘ja’ op een aanbod zegt, zit vast aan 
de overeenkomst. Er zijn wel uitzon-
deringen: voor sommige overeenkom-
sten is ook schriftelijke instemming 
vereist. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij een terugkerende dienst. Denk aan 
een glazenwasser die twee keer per 
maand de ramen schoonmaakt of een 
sportschool- of telefoonabonnement, 
of energie- of watercontract. Dus wie 
telefonisch wordt benaderd en ‘ja’ 
zegt tegen zo’n aanbod, moet ook 
nog schriftelijk instemmen. Maar voor 
verlengingen en vernieuwingen van 
contracten is schriftelijke instemming 
niet vereist. Heb je dus al een contract 
met het bedrijf, bijvoorbeeld een ener-
giecontract, en belt het bedrijf voor 

Er zijn altijd 
bedrijven die de 
grenzen van de 
regels opzoeken”

verlenging daarvan? Dan is telefonisch 
instemmen wel voldoende. En ook als 
de tv-aanbieder belt met een aanbod 
voor uitbreiding van het zenderpakket, 
is een telefonisch akkoord rechtsgeldig.

OVER DE GRENS 
‘Schriftelijk’ instemmen klinkt niet van 
deze tijd. Is het echt nodig om op een 
papier een handtekening te zetten? 
Nee, onder dit ‘schriftelijkheidsvereiste’ 
valt bijvoorbeeld ook een e-mail waarin 
je aangeeft akkoord te gaan. Maar er 
zijn altijd bedrijven die de grenzen van 
de regels opzoeken. Ze vragen bijvoor-
beeld in plaats van een handtekening 
of bevestiging per e-mail om op een 
bepaalde telefoontoets te drukken ter 
bevestiging van de overeenkomst. 
Of om een mondeling ‘ja’ op een 
bandje in te spreken. Weet: dit soort 
bevestigingen staat niet gelijk aan een 
handtekening! Er is dus geen geldige 
overeenkomst tot stand gekomen. 
Vorig jaar begon ook Oddie.nl met 
zo’n ‘over de grens’-geval. Dit bedrijf 
biedt telefonisch abonnementen aan 
waarmee je kortingen op bepaalde 
aankopen krijgt. Wie het abonne-
ment vervolgens wil annuleren, krijgt 
te horen dat dit onmogelijk is. Er zou 
 volgens Oddie.nl namelijk sprake zijn 
van een ‘gemengde overeenkomst’  
– een overeenkomst voor een product 
én een dienst – en daarvoor is geen 
handtekening vereist. Oddie levert 
naast de dienst, het abonnement, ook 
een product: de klant ontvangt na be-
taling een usb-stick. Het klopt dat het 
‘schriftelijkheidsvereiste’ voor bepaalde 
gemengde overeenkomsten (met een 
product en een dienst) niet geldt. Maar 
bij Oddie.nl is de usb-stick onderge-
schikt aan de dienst: een handtekening 
blijft daarom vereist. 
Daarnaast hebben consumenten bij 
telefonische en online aankopen een 
wettelijke bedenktijd van 14 dagen. 
Binnen die periode kun je de overeen-
komst kosteloos ongedaan maken. Kijk 
voor meer informatie op consumenten-
bond.nl/koopopafstand  <<

PRETIUM 
Bij telefonische verkoop 
van een dienst die met 
regelmaat wordt geleverd 
is een handtekening van 
de koper vereist. Alleen ‘ja’ 
zeggen aan de telefoon is 
onvoldoende.
Telecombedrijf Pretium pro-
beerde enige tijd geleden 
dit ‘schriftelijkheidsvereiste’ 
te omzeilen. Pretium belde 
consumenten om een tele-
comabonnement aan te bie-
den en vroeg vervolgens de 
overeenkomst te bevestigen 
door op een telefoontoets 
te drukken. Maar de Auto-
riteit Consument en Markt 
(ACM), toezichthouder op 
de regels bij telefonische 
verkoop, maakte hier korte 
metten mee. 
De ACM benadrukt op 
de eigen website dat het 
indrukken van zo’n toets 
niet gelijkstaat aan een 
handtekening. Ook aan de 
telefoon ‘ja’ zeggen op een 
bandopname is onvoldoen-
de om een overeenkomst te 
bevestigen. Inmiddels heeft 
Pretium zijn handelswijze 
aangepast.
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden

Ja, ik wil gratis kennismaken Ik ontvang liever de nieuwsbrief
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https://www.consumentenbond.nl/lidworden/lidmaatschap-cb-extra
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/



