
Reactie van Opzeggenbij naar aanleiding van de 
reportage “Abonnement opzeggen? Pas op! Sommige 
sites rekenen zeer hoge tarieven” (Kassa, 29 augustus 
2022) 
 
Graag willen wij allereerst voorop stellen dat wij het erg 
vervelend vinden om te horen dat er klanten zijn die zich 
gedupeerd voelen door de werkwijze van Opzeggenbij.nl. Dat is 
uiteraard in het geheel niet onze bedoeling. Op onze website is 
alle informatie over onze dienstverlening terug te vinden en wij 
vinden het dan ook vervelend dat er mensen zijn die daar 
blijkbaar anders over denken. 
  
Uit uw email begrijpen wij dat klanten niet zouden weten dat 
het versturen van een opzegbrief € 29,95 kost en dat zij er niet 
van op de hoogte zouden zijn dat het annuleren van de 
opdracht niet meer mogelijk is. Wij lichten hierbij graag onze 
dienstverlening nader toe en zullen dan ook uitleggen dat alle 
informatie op onze website is beschreven. 
  
Opzeggenbij.nl is een onderneming die op verzoek van een 
klant een opzeggingsbrief naar een organisatie stuurt voor 
lopende abonnementen. De klant vult daartoe de gevraagde 
gegevens op de website in aan de hand waarvan automatisch 
een opzegbrief wordt gegenereerd. De klant kan er dan voor 
kiezen om zelf de betreffende brief te versturen of deze door 
Opzeggenbij.nl te laten versturen. Het voorgaande blijkt 
duidelijk uit de inhoud van de website. Onder aan het 
opzegformulier is vermeld dat er bij het versturen van de 
opzegbrief een eenmalige vergoeding van € 29,95 in rekening 
wordt gebracht. Naar onze mening is het dan ook duidelijk voor 
de klant dat hij/zij dit bedrag dient te betalen voor de diensten 
die wij leveren. 
  
De opzeggingsbrief wordt zo snel mogelijk door ons verstuurd, 
waarmee onze diensten derhalve direct zijn geleverd. Op dat 
moment kan een klant zich natuurlijk niet meer op een 
herroepingsrecht beroepen. Opzeggenbij.nl kan haar 
dienstverlening dan immers ook niet meer terugdraaien of op 
enige wijze ongedaan maken. Bij een koop op afstand is ook 
niet voor niets een uitzondering opgenomen voor uitsluiting van 



het herroepingsrecht in dergelijke gevallen. Wij hebben 
bovendien specifiek opgenomen op de website, bij het invullen 
van de gegevens door de klant, dat de klant afstand doet van 
dit herroepingsrecht. Volledigheidshalve geldt zelfs nog dat wij 
de mogelijkheid bieden om binnen 12 uur van de aankoop af te 
zien. Zowel in de bevestigingsmail die wij naar de klant sturen 
als in onze FAQ is dit terug te vinden. 
  
De klant stemt ook uitdrukkelijk in met het versturen van de 
opzegbrief door op de knop “opzegbrief versturen” te klikken. 
Hierbij geldt overigens nog dat het ook in het belang van de 
klant is om af te zien van het herroepingsrecht, anders zou er 
immers een vertraging van 14 dagen optreden tussen het 
verstrekken van de opdracht aan Opzeggenbij.nl en het 
daadwerkelijk versturen van de opzegbrief. 
  
Zoals aangegeven, hoeft de klant onze dienst niet te gebruiken 
om een opzegbrief te versturen. De opzegbrief die op onze 
website wordt gegeneerd, kan de klant gratis gebruiken 
wanneer hij/zij zelf het abonnement wenst op te zeggen. Dit 
hebben wij ook boven het opzegginsformulier aangegeven met 
de tekst: “Heb je een abonnement bij [bedrijf] en wil je deze 
graag bij hen opzeggen? Vul onderstaand formulier in met jouw 
klantgegevens. Wij genereren dan jouw opzegbrief en kunnen 
deze op jouw verzoek versturen per post. Zo weet je zeker dat 
jouw opzegverzoek vlot verstuurd wordt. Je kan er ook voor 
kiezen de voorbeeldbrief te gebruiken en zelf te versturen.” 
  
Al met al geldt dat wij menen dat wij alle informatie voldoende 
duidelijk op onze website hebben vermeld.  
 


