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beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, agrarisch, innovatief 

en internationaal ondernemen. RVO.nl is hét aanspreekpunt voor bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en 

wet- en regelgeving. 

 

RVO.nl streeft naar correcte en actuele informatie in dit dossier, maar kan niet 

garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of 

dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de 

informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. RVO.nl aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde 

informatie. Binnen onze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links 

opgenomen. RVO.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar 

wordt verwezen. 

  

http://www.nbso-frankfurt.de/
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1 E-Commerce in Duitsland – Belangrijke aandachtspunten 
voor de praktijk  

Bron: Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. 

 

De makkelijkste manier om klanten te benaderen is in deze tijd natuurlijk via 

het internet. Zonder kosten voor het huren van bedrijfspanden, opslaglocaties 

of brievenbussen, zonder het inhuren van extra personeel in Duitsland of het 

aanvragen van eventuele vergunningen, lidmaatschappen bij de Kamer van 

Koophandel en dergelijke kan de Duitse markt eenvoudig door middel van een 

Duitstalige webshop vanuit Nederland worden bewerkt. Hierbij wanen de 

Nederlandse ondernemers zich, wat betreft de Duitse regelgeving, vaak in een 

schijnzekerheid. Ook als men vanuit Nederland te werk gaat, maar van een 

Duits webdomain gebruik maakt, betreedt men door middel hiervan de Duitse 

markt met het gevolg dat ook de Duitse regelgeving omtrent e-commerce van 

toepassing is. Dit geldt ook indien bijvoorbeeld via ebay.de producten gericht 

aan Duitse consumenten te koop aan worden geboden. Vanuit de Europese 

Unie werd een initiatief voor een conforme regelgeving voor alle lidstaten in 

het leven geroepen. Deze nieuwe regelgeving trad in Duitsland op 13 juni 2014 

in werking, ook één jaar later zijn de regels in alle EU-landen echter nog niet 

hetzelfde en moeten Nederlandse ondernemers zeker aandacht aan het Duitse 

e-commerce recht besteden. Op de volgende cruciale punten moet de 

Nederlandse ondernemer die op een Duitse webdomain producten en services 

aanbiedt altijd letten. 

 

1.1 Informatieplichten 

Bij het sluiten van overeenkomsten via internet is het voor de consument niet 

altijd even makkelijk uit te zoeken wie precies de contractpartner wordt. Om 

die reden werd in de wetgeving van de Europese Unie, naast nieuwe regelingen 

voor wat betreft het herroepingsrecht, ook nieuwe regelingen omtrent de 

informatieplicht opgenomen. De Europese richtlijn werd in Duitse wetgeving 

vertaald en er werd een lange lijst opgenomen waarover de ondernemer die 

over een Duitse webwinkel beschikt, zijn wederpartij moet informeren. De 

belangrijkste punten die een ondernemer op zijn website moet vermelden zijn: 

 

 de wezenlijke gegevens omtrent de eigenschappen van het aangeboden 

product; 

 de NAW-gegevens van het bedrijf inclusief een telefoonnummer; 

 informatie over de rechten van de consument voor wat betreft klachten; 

 informatie over het recht tot herroepen van de overeenkomst door de 

consument; 

 informatie over de prijs en de voorwaarden van levering. 

 

De NAW-gegevens van het bedrijf inclusief telefoonnummer moet de zakelijk 

website eigenaar ook in zijn zogenaamd “Impressum” vermelden dat op de 

website geopend kan worden. Hier moet ook de vertegenwoordigingsbevoegde 

persoon vermeldt worden in het geval van een rechtspersoon als eigenaar van 

een website. Daarnaast moeten nog een aantal andere gegevens vermeld 

worden en ondertussen bestaat er een lange lijst met uitspraken omtrent de 

verplichte inhoud van een “Impressum”. 
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1.2 Widerrufsrecht (Herroepingsrecht) 

Het herroepingsrecht werd door de nieuwe regelgeving eveneens herzien. 

De belangrijkste veranderingen kunnen als volgt worden samengevat: 

 

Herroepingsrecht via de telefoon: voortaan mogen consumenten niet 

alleen door schriftelijke mededeling (vaak via e-mail) of terugzenden van het 

product gebruik maken van hun herroepingsrecht, maar kan deze mededeling 

ook via de telefoon geschieden. In de praktijk moeten ondernemers dus niet 

alleen een telefoonnummer opgeven, maar moeten zij er ook zorg voor dragen 

dat er iemand beschikbaar is, die dergelijke gesprekken aan kan nemen. 

 

Inhoud van de informatieplicht: het is de Nederlandse ondernemer die een 

webshop op een Duitse domain in willen richten, uitdrukkelijk aan te bevelen 

voor de informatievereiste van het herroepingsrecht gebruik te maken van de 

wettelijke voorbeeldtekst. In het verleden heeft de Duitse Hoge Raad voor 

civiele kwesties (BGH) meerdere keren geoordeeld, dat de informatietekst 

wellicht mag afwijken van de wettelijke voorbeeldtekst, maar dat onduidelijke 

formuleringen in dat geval ten koste van de ondernemer gaan en de 

informatieplicht hierdoor uiteindelijk niet vervuld is. Dit heeft ernstige 

gevolgen voor een ondernemer. Indien aan de informatieplicht voor wat 

betreft het herroepingsrecht niet is voldaan, kan de consument nog voor 

onbepaalde tijd na het sluiten van de overeenkomst een beroep op zijn 

herroepingsrecht doen. Ook het meest recente Europese wetgevingsinitiatief 

kent een dergelijke voorbeeldtekst, die echter zoals eerdere voorbeeldteksten 

nog aan de concrete situatie moet worden aangepast. Het desbetreffende 

voorbeeld is op Internet te vinden op de website van het Bondsministerie voor 

justitie en consumentenbescherming of in de bijlage van de EGBGB 

(invoeringswet van de Duitse Burgerlijke wetboek) “Anlage 1 zu §246a §1a 

Abs. 2 Satz 2 EGBGB”. 

 

In de literatuur werd reeds voor inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving 

opgemerkt, dat de voorbeeldtekst enkele taalfouten bevat. De desbetreffende 

ondernemer is om deze reden aan te bevelen bij het invullen van de vereiste 

gegevens in de voorbeeldtekst ook deze fouten mee aan te passen. Indien de 

business plan van de webshopondernemer niet met de voorbeeldtekst 

overeenkomt, is het aan te bevelen een eigen informatietekst, die met de 

eigen business plan strookt op te stellen. 

Het blijft ook onder de nieuwe wetgeving toegestaan de informatietekst 

omtrent het recht tot herroepen in de algemene voorwaarden te integreren. 

Hierbij is het aan te bevelen deze informatietekst duidelijk te blijven 

aangeven. 

 

Kosten voor terugzending: voortaan hoort de ondernemer de consument 

over de kosten voor de terugzending van het geleverde product te informeren, 

indien de ondernemer deze niet voor eigen rekening neemt. 

De regeling dat een terugzending voor de consument bij een bestelling boven 

de € 40 gratis mogelijk gemaakt moet worden komt te vervallen. 

De ondernemer moet voortaan inschatten hoeveel deze kosten zullen 

bedragen en moet dit bij voorbaat aangeven. Hierbij is het belangrijk deze 

kosten niet te hoog in te schatten omdat dit een drempel voor een consument 

kan vormen om gebruik van het herroepingsrecht te maken. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dzw.gr/c704f
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1.3 Samenvatting 

De nieuwe wetgeving heeft nieuwe vereisten voor Europese webshops 

geïntroduceerd, die bij de vertaling in nationale regelgeving van de nationale 

wetgevers wordt aangepast en verandert. 

Nederlandse ondernemers die Duitse consumenten willen benaderen om hen 

als klant aan hen te binden, moeten op de hoogte zijn van de Duitse e-

commerce wetgeving. In het bijzonder moeten informatieplichten worden 

nageleefd. Wat betreft het herroepingsrecht mag niet “blind” gebruik worden 

gemaakt van de Duitse voorbeeldtekst. Deze moet inhoudelijk aan de concrete 

situatie worden aangepast en de (taal)fouten in de voorbeeldtekst moeten 

worden verbeterd. 

 

Ondernemers waarbij de business plan cruciaal van de, in de wet omschreven, 

standaard situatie afwijkt, is aan te bevelen een eigen informatietekst op te 

(laten) stellen. 

 

 

Bron: Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.  

 

Voor gedetailleerd juridisch advies kunt u contact opnemen met  

Mw. Kristin Schenkel, T: +31 (0)26 353 83 10, E:schenkel@dirkzwager.nl 
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2 Marktinformatie 

De totale omzet van de Duitse 'interactieve handel' bedroeg in 2014 43,6 

miljard euro. De groei ten opzichte van 2013 is 4 procent, in 2013 was de 

omzet 41,9 miljard euro. Kleding wordt het meest gekocht via het internet 

met een omzet van 8,5 miljard euro in 2014. Op de tweede plaats komen de 

elektronische producten met 4,6 miljard euro en ook boeken worden veel 

gekocht via het internet met een omzet van 3,7 miljard euro. 

(bevh Der E-Commerce Verband, 2015) 

2.1 Trends 

• Consumenten zijn op meerdere 

distributiekanalen actief, vaak zelfs gelijktijdig. 

Voor een optimale communicatie met klanten 

moeten de verschillende distributiekanalen met 

elkaar verbonden zijn en data moet overal 

beschikbaar zijn.  

 

• De M-commerce trend zal zich verder versterken. In 2015 wordt verwacht 

dat de helft van alle e-commerce-transacties al via de mobiel plaatsvinden.  

 

• Tot nu hadden de trends in e-commerce alleen betrekking op de consument, 

de B2B shops bieden toenemend complexere artikelen aan en ook 

verscheidene diensten. (Gruenderszene, 2015) 
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3 Domeinnaam registreren 

DENIC, een non-profit organisatie, is in Duitsland verantwoordelijk voor alle 

internet domeinen. DENIC registreert domeinnamen die nog niet geregistreerd 

zijn door een andere partij. Een domeinnaam bestaat uit minstens 1 teken en 

maximaal 63 tekens en kan alleen bestaan uit cijfers (0-9), koppelteken (-) 

en letters van A tot en met Z. Een domeinnaam mag niet beginnen of eindigen 

met een koppelteken noch kan het verbindingsteken op de derde of vierde 

plek staan. Grote en kleine letters worden niet onderscheiden. Voor elke 

domeinnaam registreert DENIC een eigenaar, een administratieve 

aanspreekpartner en een technische aanspreekpartner. (DENIC, 2015) 

 

 

 

DENIC eG 

Kaiserstraße 75-77 

60329 Frankfurt am Main 

 

T +49 69 27 235 0 

F+49 69 27 235 235 

E info@denic.de 

W www.denic.de 

mailto:info@denic.de
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4 Online betaalwijzen 

Er zijn verschillende systemen in Duitsland voor het betalen van online 

aankopen. Zo worden klassieke betaalmethoden op internet nog veel 

aangeboden, bijvoorbeeld vooruitbetalingen, onder rembours en betalen op 

rekening. Deze betaalwijzen zijn sterk ingeburgerd in Duitsland door de 

postorder bedrijven.  

 

Op dit moment is betalen via PayPal het populairst, 35 procent van de online 

betalingen gaat via PayPal. In 2011 was betalen op rekening het populairst, 

42 procent van alle internetbetalingen, in 2014 is dit nog 29 procent. 18 

procent van de internet betalingen gaat via credit card, 17 procent met 

automatische incasso, 2 procent wordt betaald via rembours. In 3 procent van 

de online betalingen gaat het via “Sofort Überweisung” dit kan vergeleken 

worden met betalen via iDEAL in Nederland. iDEAL wat in Nederland zeer 

bekend is kennen ze in Duitsland niet. 

 

Webshops in Duitsland bieden gemiddeld 4 tot 5 betaalmethoden aan. Een 

zeer belangrijk argument voor de handelaren in Duitsland is de 

betalingszekerheid en risicovermijding. Om die reden komen vooruitbetaling 

en in mindere mate verzending onder rembours bij de kleine webshops veel 

voor. Bij middelgrote, maar vooral bij grote ondernemingen is de creditcard 

juist erg geliefd als betaalwijze, bijvoorbeeld om zo buitenlandse 

klantengroepen te bedienen. 

 

Mobile payment is in opmars in Duitsland. Wordt er in 2014 deze 

betalingsmogelijkheid door 176.000 personen gebruikt wordt dit in 

verwachting in 2020 11.000.000. De betalingen die op dit moment worden 

gedaan in Duitsland betreffende Mobile payment verloopt via NFC-technologie 

(Near Field Communication) waarbij de consument zijn mobiele telefoon tegen 

een lezer houdt om te kunnen betalen bij bijvoorbeeld een supermarkt of 

tankstation. 

 

(statista, 2015) (Bitkom, 2015) 
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5 Internetkeurmerken 

Er zijn geen verplichtingen om een internetkeurmerk aan te houden in 

Duitsland. Wel worden de genoemde keurmerken aanbevolen door de 

Initiative D21 (een samenwerkingsverbond van Duitse overheden en 

bedrijfsleven). Initiative D21 heeft op de website www.internet-guetesiegel.de 

een lijst met kwaliteitscriteria voor online keurmerken opgesteld. Deze worden 

ook door het Duitse ministerie van Justitie (BMJ) onderschreven. 

 

 

5.1 Overzicht van bestaande internetkeurmerken in Duitsland 

 

 EHI Geprüfter Online-Shop: www.shopinfo.net 

 Trusted Shops: www.trustedshops.de 

 TüV safer shopping: www.safer-shopping.de 

 BVH-Gütesiegel: www.versandhandel.org/bvh/leistungen/guetesiegel 

 Internet privacy standards www.datenschutz-cert.de 

 

(Internet Gütesiegel, 2015) 

 

 

http://www.internet-guetesiegel.de/
http://www.shopinfo.net/
http://www.trustedshops.de/
http://www.safer-shopping.de/
http://www.versandhandel.org/bvh/leistungen/guetesiegel
http://www.datenschutz-cert.de/
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6 Distributienetwerken 

De grootste pakketdienstverleners in Duitsland zijn: 

 

• DHL 

• UPS 

• Hermes 

• Geopost 

• UPS 

• DPD 

• GLS 

 

Binnen de Duitse KEP-Markt (Kurier- Express und Paketdienste) zijn 

verschillende systemen in omloop. Naast het leveren aan huis maakt 

aanbieder DHL als onderdeel van Deutsche Post gebruik van de postkantoren. 

Ook heeft DHL zogenaamde Packstations in gebruik. Dit zijn onbemande 

pakket afhaal- en brengpunten. Hermes biedt levering aan huis en heeft een 

landelijk dekkend shop-in-shop systeem. Ook DPD maakt van een shop-in-

shop systeem gebruik. 

 

(statista, 2015) 

 

6.1 Interessante vakbeurzen 

 

Internetworld: www.internetworld-messe.de 

Etailment: www.etailment-frankfurt.de 

Retailworld: www.handelskongress.de 

Tradeworld: www.tradeworld.de 

Neocom: www.neocom.de  

EuroCIS: www.eurocis.com 

EHI Omnichannel: www.omnichannel-days.com 

 

http://www.internetworld-messe.de/
http://www.etailment-frankfurt.de/
http://www.handelskongress.de/
http://www.tradeworld.de/
http://www.neocom.de/
http://www.eurocis.com/
http://www.omnichannel-days.com/
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7 Privacy 

7.1 Bescherming persoonsgegevens 

De regels voor bescherming van personen in de omgang met 

persoonsgegevens zijn opgenomen in de Richtlijn 95/46/EG. Er zijn strenge 

eisen voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens. Europese 

lidstaten moeten een nationaal onafhankelijk orgaan oprichten voor de 

bescherming van deze gegevens. De bescherming van personengegevens 

geldt voor zowel gegevens binnen een klantendatabase als persoonsgegevens 

op traditionele papieren bestanden en documenten. 

Richtlijn 2002/58/EG is een aanvulling op deze richtlijn en gaat over de 

omgang met persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie. De 

richtlijn bevat regelgeving die de gebruikers vertrouwen moet bieden. 

Daaronder valt het verbod op spam, het stelsel van voorafgaande 

toestemming van de gebruiker (opt-in) en een regeling inzake de installatie 

van cookies. Een uitleg over deze richtlijnen is te vinden via:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=URISERV:l24216a 

 

7.2 Voorwaarden en rechten m.b.t. privacygegevens 

• Persoonsgegevens mogen door internetaanbieders slechts met de 

toestemming van de consument gebruikt worden. Bepaalde basisgegevens 

over communicatieverkeer worden wel opgeslagen; 

 

• De eigenaar moet de consument mededelen welke gegevens er over hem 

of haar zijn opgeslagen. De consument heeft het recht om verwijdering van 

persoonlijke gegevens te vragen aan de eigenaar van de webwinkel. Hierop 

gelden wel enkele uitzonderingen. Informatie over deze uitzonderingen is te 

vinden via:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=URISERV:l24216a 

 

Locatiegegevens en verwerkte verkeersgegevens van abonnees en 

geregistreerde gebruikers moeten bewaard worden. Dit kan een periode van 

6 maanden tot 2 jaren zijn, afhankelijk van de nationale wetgeving. 

(Regelgevingskader voor elektronische communicatie, 2015) 

7.2.1 Duitsland 

Privacy is een belangrijk en veelbesproken thema in Duitsland. Het is 

raadzaam om de hier goed beslagen ten ijs te komen. De E-commerce 

Verbindungsstelle biedt informatie over de privacy plichten voor aanbieders, 

zie: 

http://www.ecommerce-verbindungsstelle.de/ecommerce/datenschutz.htm 

 

Volgens § 34 van het Bundesdatenschutzgesetz heeft een consument één maal 

per jaar het recht om een opgave van de opgeslagen data in tekstvorm te 

ontvangen. Wil de consument meer dan een keer per jaar een opgave dan 

mag de aanbieder onder bepaalde voorwaarden een vergoeding vragen, zie: 

http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__34.html 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=URISERV:l24216a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=URISERV:l24216a
http://www.ecommerce-verbindungsstelle.de/ecommerce/datenschutz.htm
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__34.html
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• Een internetwinkel kan een consument nooit verplichten om alle gewenste 

informatiegegevens te verstrekken. Geef duidelijk in het privacy beleid van de 

webwinkel aan welke gegevens gevraagd worden en voor welke doeleinden;  

 

• U bent als verkoper verplicht om uw naam, adres, contactgegevens, 

registratiegegevens van de Kamer van Koophandel en uw btw-tarief op een 

goede toegankelijke manier beschikbaar te stellen op uw website; 

 

• Creditcardnummers vallen onder persoonsgegevens en zijn dus beschermd 

onder EU- wetgeving; 

 

• Let op: De EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is niet op alle 

websites van toepassing die in Europa toegankelijk zijn; 

 

(E-Commerce Datenschutz, 2015) (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 2015) 
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8 Do's en don'ts en aanvullende informatie 

8.1 Do's en don'ts in Duitsland 

Duitsers kiezen graag voor veiligheid en willen risico's zoveel mogelijk 

uitsluiten. Een betrouwbaar Duits keurmerk, Duits leverings- en retouradres 

en Duitse betalingswijzen kunnen hier aan bijdragen. Probeer zoveel mogelijk 

aan te sluiten bij de Duitse look& feel van websites. Denk daarnaast aan 

kleurgebruik, gangbare termen, de opbouw van de website en zeker de 

benadering en/of aanspreekvorm van de Duitse consument. Let last but not 

least erop dat uw webteksten in foutloos Duits zijn opgesteld. 

8.2 Meer informatie 

Enkele relevante websites voor meer informatie: 

 

www.gesetze-iminternet.de 

www.ecommerce-verbindungsstelle.de 

www.internet-guetesiegel.de 

www.initiatived21.de 

www.ecommerce-leitfaden.de 

www.bvdw.org 

www.versandhandel.org/bvh 

www.ebusiness-handel.de 

 

 

 

http://www.gesetze-iminternet.de/
http://www.ecommerce-verbindungsstelle.de/
http://www.internet-guetesiegel.de/
http://www.initiatived21.de/
http://www.ecommerce-leitfaden.de/
http://www.bvdw.org/
http://www.versandhandel.org/bvh
http://www.ebusiness-handel.de/
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