Artikel 230p
De consument heeft geen recht van ontbinding bij:













a. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan
schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en
die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
b. een overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem
te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met
uitzondering van:
o 1°. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft
verzocht;
o 2°. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud
of de herstellingen uit te voeren;
c. een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;
d. een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de
overeenkomst, indien:
o 1°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van
de consument; en
o 2°. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding
zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;
e. een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de
terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van
goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met
betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of
een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
f. een consumentenkoop betreffende:
o 1°. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde
zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van
een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;
o 2°. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid
hebben;
o 3°. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden
om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de
verzegeling na de levering is verbroken;
o 4°. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk
vermengd zijn met andere zaken;
o 5°. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen
bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts
kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk
is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
o 6°. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
o 7°. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
g. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor
zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de
consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht
van ontbinding.

