Verstuur per aangetekende post
Vakantieveilingen.NL
T.a.v. de directie
Spaklerweg 50
1114 AE Amsterdam

Betreft
Kavelnummer
Factuurnummer

: Ontbinding koopovereenkomst
: _________________________
: _________________________

Geachte heer, mevrouw,
Recent heb ik via uw website een ongewenste aankoop gedaan die bij u bekend is onder de
hierboven vermelde gegevens.
Zonder tot een koop te willen overgaan, heb ik op uw website op de koop-nu-knop geklikt.
Direct daarna ontving ik een e-mail met een aankoopbevestiging. Het was echter niet mijn
bedoeling om de koop aan te gaan. Ik was mij op dat moment slechts aan het oriënteren en
verlangde nadere informatie over deze ‘‘koopmogelijkheid’’.
In artikel 6:230v van het burgerlijk wetboek staat dat bij een koop op afstand, direct
voorafgaand aan de koop, op een duidelijke en in het oog springende manier wordt vermeld
dat er sprake is van een koop met betalingsverplichting. De door u gebruikte koop-nu-knop
met bijbehorende procedure voldoet niet aan de wettelijke eisen.
De genoemde knop bevat bovendien een afbeelding van een winkelwagen naast de tekst
‘‘koop nu’’. Ik ging er daarom vanuit dat het arrangement/product eerst in een winkelwagen
geplaatst zou worden en er dus nog geen sprake was van een daadwerkelijke koop. Ik ben op
dat punt niet op een duidelijke en in het oog springende manier gewezen op het feit dat het
hier een koop met betalingsverplichting betrof.
Daarnaast ben ik niet gewezen op de uitsluiting van mijn herroepingsrecht. Uit uw algemene
voorwaarden blijkt dat dit duidelijk vermeld dient te worden bij ieder aanbod. Dit is niet,
althans onvoldoende, gebeurd. Ik wens daarom alsnog een beroep te doen op mijn
herroepingsrecht.
Op grond van het vorenstaande ontbind ik bij deze de koopovereenkomst. Verder sommeer ik
u een eventueel door mij al betaald bedrag per ommegaande terug te storten. Geeft u aan
deze sommatie geen gevolg, dan acht ik mij vrij om dit geschil, zonder nadere aankondiging,
voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
Onder voorbehoud van alle rechten en weren,
Hoogachtend,
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