
Uit de praktijk

Jaarlijks spreken onze rechtbanken en gerechtshoven
recht in duizenden zaken. De zaken die uiteindelijk bij
de Hoge Raad komen krijgen in de juridische literatuur
vaak alle aandacht. Toch zitten er tussen de vele geschil-
len die reeds in eerste aanleg of in hoger beroep beslist
worden ook regelmatig interessante gerechtelijke uit-
spraken. In de rubriek ‘Uit de praktijk’ bespreekt
Jurgen Braspenning een of meerdere opvallende uit-
spraken uit de lagere rechtspraak. Daarbij kijkt hij
vanuit een praktijkgericht perspectief naar deze uitspra-
ken. De ene keer op kritische wijze, de andere keer met
een knipoog, maar altijd ter leering ende vermaeck.

Zuinigheid met vlijt…

Wij Nederlanders staan bekend als een zuinig volkje.
Woorden als ‘korting’, ‘uitverkoop’ en ‘sale’ doen menig
hart sneller kloppen. Ondergetekende moet bekennen
dat ook hij niet graag te veel betaalt voor een product. In
deze moderne tijd waarin online winkelen steeds popu-
lairder wordt zien we in dit kader een nieuwe ontwikke-
ling, de kortingscode. Bijna iedere online winkel geeft de
klant bij het uitchecken de mogelijkheid om een kortings-
code in te voeren.

Regelmatig ontvang ik in mijn mailbox van diverse web-
shops kortingscodes. Soms zitten daar best interessante
acties bij.1 Daarnaast ontvang ik wel eens een kortingsco-
de van vrienden of familieleden. Wie kent de kortingsco-
des voor vier weken een gratis krant naar keuze niet?
Voorts zijn er diverse websites waar zuinige Nederlanders
kortingscodes delen met elkaar.2

Winkeliers verbinden overigens vaak voorwaarden aan
een kortingscode. Zo is een kortingscode vaak maar tijde-
lijk geldig. Ook is er vaak een minimumbedrag aan gekop-
peld dat je uit moet geven. Daarnaast vallen kortingscodes
grofweg uiteen in de categorie generiek, dat wil zeggen
meer dan eens te gebruiken, en de categorie uniek, dat
wil zeggen slechts eenmalig te verzilveren. Sommige
unieke kortingscodes zijn zelfs gekoppeld aan een
e-mailadres of webshopaccount en zijn derhalve
geïndividualiseerd bruikbaar.

Hoewel ik wel eens gebruikmaak van kortingscodes heb
ik me, om eerlijk te zijn, eigenlijk nooit afgevraagd hoe
een kortingscode juridisch gezien gekwalificeerd dient
te worden. Toevallig viel mijn oog op een uitspraak van
de Rechtbank Amsterdam, sector Kanton, van eind 2017.3

In deze zaak boog de kantonrechter zich over de vraag
wat nu eigenlijk een kortingscode is, en in hoeverre een
kortingscode overdraagbaar is.

Fietsenwinkel.nl

Op 21 mei 2016 vond er bij een voetbalvereniging een
loterij plaats. De webwinkel Fietsenwinkel.nl had drie
waardebonnen ter beschikking gesteld voor deze loterij.
Feitelijk kwam het erop neer dat de drie winnaars van de
loterij een bon kregen met daarop een kortingscode van
€ 250 voor de aanschaf van een fiets via de webshop van
Fietsenwinkel.nl. De eisende partij in de onderhavige
zaak kreeg een van deze kortingscodes in handen, alhoe-
wel hij geen winnaar van de loterij was. Naar eigen zeggen
kreeg deze persoon van iemand een handgeschreven
briefje met een van de kortingscodes in het café.

De eiser heeft vervolgens op 24 juni 2016 een fiets gekocht
bij Fietsenwinkel.nl en heeft daarbij gebruikgemaakt van
de kortingscode. Het lukte deze persoon dus om de
kortingscode in te voeren op de bestelpagina van de
winkelier. Het resterende factuurbedrag heeft de eiser
direct betaald. Kort daarna kreeg hij een e-mail van Fiet-
senwinkel.nl waarin zijn bestelling, met de ingevoerde
kortingscode, bevestigd werd.

Helaas voor de slimme koopjesjager in kwestie kwam hij
van een koude kermis thuis. Een dag later ontving hij
namelijk een tweede e-mail van Fietsenwinkel.nl met de
tekst:

‘Wij hebben uw bestelling gewijzigd. De kortingscode
welke u gebruikt heeft staat niet op uw naam geregis-
treerd. Enkel de rechtmatige eigenaar/winnaar kan deze
gebruiken. Om uw bestelling te kunnen verwerken sturen
wij u bij deze een verzoek om het rest bedrag te voldoen.’

De eiser was het hier niet mee eens en weigerde het
openstaande bedrag te betalen. Op 5 juli 2016 ontving
hij een betalingsherinnering van Fietsenwinkel.nl. Uitein-
delijk heeft Fietsenwinkel.nl de bestelling op 8 juli 2016
geannuleerd. Opvallend is dat de eiser iets daarvoor nog
een e-mail ontving van Fietsenwinkel.nl dat zijn bestelling
voor verzending gereedgemaakt is.

Standpunt eiser

De teleurgestelde koopjesjager ging vervolgens naar de
rechter. Hij vorderde nakoming van de overeenkomst
met Fietsenwinkel.nl. De stelling van de eiser is dat zijn
bestelling, inclusief kortingscode, op 24 juni 2016 per
e-mail is aanvaard door Fietsenwinkel.nl. Hij stelt, met
andere woorden, dat er op dat moment een overeenkomst
tot stand gekomen is.

De eiser geeft voorts aan dat niet gebleken is dat de kor-
tingscode uitsluitend bedoeld was voor de winnaar van
de loterij en/of dat de code op naam geregistreerd stond.

Zo kreeg ik bijvoorbeeld laatst een code voor 20% korting bij een kookwinkel, hetgeen een aardige besparing opleverde bij de aanschaf
van een nieuw koffiezetapparaat.
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Het zoeken op het woord ‘kortingscode’ levert bij Google meer dan 1 miljoen resultaten op. Google verwijst daarbij naar diverse websites
zoals www.kortingscode.nl, www.acties.nl en www.mijnkorting.nl.
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Hij had er dus op mogen vertrouwen dat er een overeen-
komst tot stand gekomen is met Fietsenwinkel.nl. Ook
stelt hij dat op 8 juli 2016 hem nogmaals ‘onvoorwaarde-
lijk en ondubbelzinnig’ toegezegd is dat Fietsenwinkel.nl
de fiets zou leveren.4 Met deze e-mail is volgens de eiser
de aanvaarding van 24 juni 2016 op grond van art. 3:58
BW bekrachtigd.

Standpunt Fietsenwinkel.nl

Fietsenwinkel.nl stelt dat de kortingscode die eiser ge-
bruikt heeft niet aan hem verstrekt is en dat de code op
24 juni 2016 reeds door de rechtmatige winnaar gebruikt
was. Gelet op de e-mail die Fietsenwinkel.nl op 25 juni
2016 aan eiser zond mocht hij er niet op vertrouwen dat
hij de korting alsnog zou krijgen. De e-mail van 8 juli
2016 waarin levering van de fiets werd aangekondigd was
een automatisch bericht dat per abuis verzonden was aan
eiser. Eiser kan volgens Fietsenwinkel.nl daarom geen
beroep doen op art. 3:35 of 3:58 BW.

Wat deze zaak echter interessant maakt is het derde ver-
weer dat Fietsenwinkel.nl voert. Er wordt namelijk ge-
steld dat de kortingscode een vorderingsrecht betreft. De
eiser is volgens Fietsenwinkel.nl nooit eigenaar geworden
van deze vordering. Er is niet voldaan aan de eisen van
art. 3:94 BW.5

Beslissing rechter

De kantonrechter oordeelt allereerst dat er op 24 juni
2016 een geldige koopovereenkomst (op afstand) tot stand
gekomen is.6 Vervolgens buigt de rechter zich over de
vraag of eiser recht had op de korting van € 250. De
rechter volgt het verweer van Fietsenwinkel.nl en kwali-
ficeert de kortingscode als een vorderingsrecht van de
winnaars van de loterij op Fietsenwinkel.nl, onder de
voorwaarde dat dit recht alleen ingeroepen kan worden
bij de aanschaf van een fiets.7 Het gaat in casu dus om
een vordering op naam.

Volgens de kantonrechter is de eiser géén eigenaar van
dit vorderingsrecht. Hij heeft de loterij niet gewonnen
en hij heeft de vordering ook niet rechtsgeldig verkregen
van een van de winnaars. Er heeft geen rechtsgeldige
cessie plaatsgevonden en daarnaast is, volgens Fietsenwin-
kel.nl, de kortingscode al gebruikt door de winnaar van
de loterij, waardoor het vorderingsrecht tenietgegaan is.8

Het feit dat eiser de code kon invullen bij het bestellen
van de fiets doet daar volgens de rechter niet aan af. Hij
had er, mede gelet op de correctiemail van 25 juni 2016,
niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat hij de
korting zou krijgen.9

Deze uitspraak heeft mij aan het denken gezet over het
concept kortingscode. Wat is het nu eigenlijk? Kun je

een kortingscode overdragen? Heeft deze uitspraak nog
complicaties voor de zuinige Nederlander die offline of
online graag kortingscodes uitwisselt met anderen?

De kortingscode als vorderingsrecht op naam

De kwalificatie van een kortingscode als vorderingsrecht
op naam door de kantonrechter vind ik persoonlijk een
interessante benadering. Via een eenzijdige rechtshande-
ling van Fietsenwinkel.nl, het uitgeven van de waarde-
bon/kortingscode, ontstaat er een vorderingsrecht van
de winnaar van de loterij. In feite wordt deze vordering
vervolgens bij het kopen van de fiets verrekend met de
vordering van Fietsenwinkel.nl op de eigenaar van de
kortingscode tot betaling van de koopsom van de fiets.
Gelet op het feit dat de consument vooraleer gebruik te
kunnen maken van een kortingscode iets moet kopen,
zoals in casu ook het geval was, zal er dus in beginsel een
(opschortende) voorwaarde aan dit vorderingsrecht ver-
bonden zijn.

Per kortingscode zal echter steeds de vraag gesteld moeten
worden in hoeverre er inderdaad sprake is van een vorde-
ringsrecht, en zo ja, of het een vorderingsrecht op naam
betreft. Kenmerkend voor een vorderingsrecht op naam
is dat de schuldenaar bekend is met de naam of persoon
van de schuldeiser. In de onderhavige zaak kan ik me
voorstellen dat Fietsenwinkel.nl bekend is met de win-
naars van de loterij.

De kwalificatievraag bij kortingscodes zal echter niet al-
tijd zo duidelijk zijn. Stel dat Bol.com naar mijn e-mail-
adres een kortingscode van € 5 mailt, verkrijg ik dan een
vorderingsrecht op naam? Onder omstandigheden zou
dit zo kunnen zijn. Als ik deze kortingscode alleen kan
invoeren bij het webshopaccount gekoppeld aan mijn
e-mailadres/naam, dan is Bol.com inderdaad bekend met
mij als schuldeiser.

Als we ervan uitgaan dat we te maken hebben met een
vordering op naam, dan ligt levering middels een open-
bare cessie op grond van art. 3:94 lid 1 BW voor de hand.
Ten eerste is dan een onderhandse akte vereist. Ten
tweede zal er een mededeling moeten plaatsvinden aan
de schuldenaar, bijv. Bol.com. In casu kreeg de eiser de
kortingscode, naar eigen zeggen, op een papieren briefje
in het café. Ondanks dat de eisen aan een onderhandse
akte zoals bedoeld in art. 3:94 lid 1 BW niet streng zijn,
zal een dergelijk briefje niet voldoende zijn. Onvoldoende
duidelijk is dat het handgeschreven briefje uit het café
bestemd was tot levering van de kortingscode aan eiser.

Stel dat er wel sprake is van een document dat zou kwali-
ficeren als een onderhandse akte van cessie in het licht
van art. 3:94 lid 1 BW, hoe zou de vereiste mededeling
aan de schuldenaar dan kunnen geschieden? Een vraag
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te willen ontbinden. De webshop had mijns inziens echter evengoed in reconventie nakoming kunnen vorderen.
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die daarbij bij mij opkomt is of het invoeren van de kor-
tingscode op de bestel/afrekenpagina van de webshop
kan gelden als een mededeling in de zin van art. 3:94 lid
1 BW, waardoor het vorderingsrecht op dat moment
rechtsgeldig geleverd is. Ondanks dat er niet veel eisen
aan de vereiste mededeling gesteld worden, zal het invoe-
ren van een kortingscode bij het afrekenen mijns inziens
onvoldoende zijn. Zo blijkt uit het World Online-arrest
dat tenminste de naam van de cedent moet blijken uit de
gedane mededeling.10 Een aparte mededeling zal derhalve
vereist zijn om de kortingscode rechtsgeldig te kunnen
cederen.

Een complicatie hierbij is nog dat bepaalde kortingscodes
mogelijk niet overdraagbaar zijn, zij het praktisch, want
alleen met een bepaalde webshopaccount te gebruiken,
of juridisch, want de overdraagbaarheid is contractueel
uitgesloten in de voorwaarden van de kortingscode.11

De kortingscode als vorderingsrecht aan
toonder

Een andere situatie is die waarin een webshop de moge-
lijkheid biedt om als ‘gast’ af te rekenen, dus zonder in
te loggen met een webshopaccount. Stel dat ik een
account heb bij zo een webshop, en ik ontvang een (per-
soonlijke) kortingscode, maar ik kan deze code (ook) in-
vullen door als ‘gast’ af te rekenen, of ik kan deze kor-
tingscode (ook) gebruiken met een ander account bij deze
webshop, dan is er mijns inziens eerder sprake van een
vorderingsrecht aan toonder. In feite kan ik mij dan
middels de kortingscode legitimeren als eigenaar van de
vordering. De overdracht van een kortingscode wordt in
dat geval een stuk eenvoudiger, doordat er gewoon via
bezitsverschaffing (art. 3:93 jo. art. 3:90 BW) geleverd
kan worden. Zeker wanneer de kortingscode op een
flyer staat, zoals wel eens aan de orde is bij codes van
Zalando.nl, kan het bezit gemakkelijk overgedragen
worden.

De kortingscode als niet zijnde een vorderings-
recht

Er zijn mijns inziens ook situaties denkbaar waarin het
niet evident is dat een kortingscode een vorderingsrecht
is. Stel dat ik een kortingscode heb voor 10% korting in
plaats van € 10 korting, wat gebeurt er dan? Het ligt mijns
inziens voor de hand dat er in dat geval sprake is van een
verlaging van de verkoopprijs, dus het product dat ik wil
kopen wordt dankzij het invoeren van de kortingscode
voor een lagere prijs aangeboden. De kortingscode van
10% geeft mij daarentegen niet direct een (al dan niet
voorwaardelijk) vorderingsrecht. Hoe een dergelijke
kortingscode dan wel gekwalificeerd moet worden gaat
de kaders van deze, immers luchtig bedoelde, bijdrage te
buiten. Wellicht kan een enthousiaste student zich eens
buigen over de juridische kwalificatie van een kortingsco-
de?

Tot besluit

De hier besproken uitspraak van de Rechtbank Amster-
dam laat zien dat het klakkeloos delen van kortingscodes
met anderen in de offline en online wereld niet zonder
risico’s is. In casu kwam een iets te enthousiaste, en evi-
dent niet te goeder trouw zijnde, koopjesjager van een
koude kermis thuis.

Overigens verwacht ik dat in de dagelijkse praktijk van
het webwinkelen de soep niet zo heet gegeten zal worden.
Uit eigen ervaring weet ik dat een kortingscode werkt,
of hij werkt niet. Geïndividualiseerde kortingscodes
worden in de regel direct na (eenmalig) gebruik geblok-
keerd en bij overige typen kortingscodes zal de vraag of
de winkelende consument wel de eigenaar van het vorde-
ringsrecht is in de praktijk niet snel aan de orde komen.
De grotere webwinkels strooien immers veelvuldig en
rijkelijk met kortingen, dus zo streng en alert als Fietsen-
winkel.nl zal men in de regel niet zijn.

Mr. dr. J.J.A. Braspenning
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