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1.

Wat is reclame?
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Moet een reclameboodschap altijd 100% correct zijn en zo
niet, waar ligt dan de grens?

3.

Als reclame 100% correct is, kan zij dan toch nog misleiden?
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Mag een onderneming bepaalde informatie weglaten uit
haar reclame?
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Een onderneming mag toch overdrijven in reclame en
zichzelf voorstellen als de beste, de slimste en de mooiste?
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Welke consument of klant moet men als richtsnoer
de gemiddelde?
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Mag een ondernemer goederen en diensten gratis
weggeven als promotiestunt?
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Moet een verkoper altijd een grote voorraad aan goederen
hebben voor hij er reclame voor mag maken?

8.

16

1. INHOUD

nemen om mogelijke misleiding te bepalen: de zwakke of
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Wat moet er begrepen zijn in de prijs die aan de
consument wordt voorgesteld? Moet die prijs altijd in euro zijn?
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10. Welke taal moet een ondernemer gebruiken in zijn
communicatie?
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De wetgever kan nooit alles voorzien. Hoe kan de rechter
dan praktijken verbieden die als oneerlijk worden
aangevoeld, maar waar de wetgever nog niet aan gedacht heeft?
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12. Wat is vergelijkende reclame?
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met de andere banken in het algemeen?
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15. Mag een onderneming haar wit product vergelijken met
het A-merk van een concurrent?

46

16. Vergelijkende reclame mag niet denigrerend zijn, maar is
iedere vergelijking niet denigrerend voor de concurrent
die altijd overtroefd wordt door de adverteerder?
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Als vergelijkende reclame objectief moet zijn, moet men
dan over een rapport van een deskundige beschikken om
zijn stellingen te bewijzen?
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18. Kan men wel smaken vergelijken, want die zijn per
definitie subjectief?
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20. Hoelang mag een prijsvermindering (of een extra
hoeveelheid) aangekondigd worden?
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21. Voor welke goederen en diensten gelden de solden
en de sperperiodes?
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22. Wanneer beginnen de solden en wanneer beginnen de
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23. Mag men vóór de solden mondeling al kortingen
aanbieden (“fluistersolden”)?
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24. Mag een onderneming de sperperiode omzeilen door een
korting aan te bieden bij de aankoop van een tweede goed?
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25. Moet een onderneming nog geschenkbonnen
aanvaarden na de vervaldag?
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26. Aan welke voorwaarden moeten cashback-acties en
waardebonnen voldoen?
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29. Wanneer is het toegelaten om een geschenk te
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30. Wanneer kan de consument de bijzondere bescherming
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33. Wie betaalt de kosten van terugzending als de consument
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34. Wie zijn goederen online bestelt en ze vervolgens gaat
afhalen bij de verkoper of in een ander verdeelpunt, mag
die ook zijn aankoop herroepen?
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35. Welke vergunningen moet men hebben om van deur tot
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deur te mogen verkopen?
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