
GEDRAGSCODE ABONNEMENTEN  
Voorwaarden ter bevordering van de transparantie van informatie over abonnementen 
op dagbladen en publiekstijdschriften  
 
Deze code is goedgekeurd en als bindend besluit vastgesteld door de leden van de Groep 
Nederlandse Dagbladpers (NDP) op 13 december 2006 en door de leden van de Groep 
Publiekstijdschriften (GPT) op 15 december 2006   
 
 
1. Bij het aangaan van een abonnement dient in ieder geval de volgende informatie met 

betrekking tot het abonnement voldoende kenbaar te zijn voor de abonnee: 
 
a. de abonnementsprijs (inclusief BTW); 
b. de looptijd of het aantal nummers; 
c. de opzegtermijn; 
d. de wijze van opzegging.  
 
2. Het kenbaar maken van de informatie over het abonnement kan op verschillende wijzen 

plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld: 
 
- melding in of bij de bevestigingsbrief, of 
- melding op de factuur, of 
- melding op de wikkel, of 
- melding op de website of 
- melding in het colofon of elders in de uitgave, 
- via de klantenservice (telefonisch, schriftelijk of per e-mail) 
 
of een combinatie van bovengenoemde wijzen.  
 
3. De abonnee kan de onder 1 genoemde informatie ook tijdens de looptijd van het 

abonnement op ieder moment opvragen of raadplegen. Tijdens de looptijd van het 
abonnement kan ook altijd de juiste opzegdatum worden opgevraagd. De uitgever geeft 
duidelijk aan waar de informatie kan worden opgevraagd of geraadpleegd. 

 
4. Een abonnement kan zowel schriftelijk als per e-mail en telefonisch worden opgezegd. 
 
  
Deze gedragscode zal uiterlijk op 1 april 2007 in werking treden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding 
De markt van kranten en tijdschriften kenmerkt zich door een grote keuzevrijheid. De 
consument heeft, anders dan in de meeste andere sectoren, de keuze uit vele verschillende 
manieren om een krant of tijdschrift te lezen: hij kan hem los kopen in de winkel, lezen in de 
bibliotheek, bij familie of bij de kapper, en hij kan ervoor kiezen om een abonnement te 
nemen. Als wordt gekozen voor een abonnement, dan wordt bewust gekozen voor het gemak 
van thuisbezorging van de gekozen publicatie, waarbij vaak ook nog een korting op de prijs of 
een welkomstgeschenk wordt aangeboden. 
Er zijn vele verschillende soorten abonnementen. Sommige abonnementen lopen automatisch 
af na de afgesproken (proef)periode. Andere abonnementen stoppen pas nadat de abonnee 
heeft opgezegd. Als een consument een abonnement aangaat, hoort hij te weten waar hij voor 
tekent en welke voorwaarden aan het abonnement zijn verbonden. De informatie over deze 
voorwaarden moet, ook gedurende de abonnementsperiode, transparant zijn en altijd ergens te 
raadplegen zijn of op te vragen zijn.  
 
Doel gedragscode 
De uitgevers van kranten, vertegenwoordigd in de Groep Nederlandse Dagbladpers (NDP), en 
de uitgevers van publiekstijdschriften, vertegenwoordigd in de Groep Publiekstijdschriften 
(GPT), die zijn aangesloten bij het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) willen met deze 
gedragscode laten zien dat de abonnee bij hen voorop staat en willen bevorderen dat de 
abonnee op eenvoudige wijze informatie kan krijgen over hoe, wanneer en waar hij zijn 
abonnement kan opzeggen.  
De uitgever geeft duidelijk aan waar de voorwaarden en overige informatie over het  
abonnement zijn op te vragen of te raadplegen. Zo kan bijvoorbeeld in het colofon of de  
bevestigingbrief worden verwezen naar een telefoonnummer of e-mail adres.  
De code geeft de garantie dat informatie over het abonnement altijd transparant is en altijd 
opvraagbaar en dat abonnementen eenvoudig (schriftelijk, elektronisch en telefonisch) kunnen 
worden opgezegd.  
 
Werkingssfeer 
Deze gedragscode is van toepassing op alle consumentenabonnementen op dagbladen en 
publiekstijdschriften in papieren vorm en zal worden nageleefd door alle leden van de NDP 
en de GPT . 
 
Inwerkingtreding 
Deze gedragscode zal uiterlijk op 1 april 2007 in werking treden. Nu het mogelijk maken van 
opzegging per e-mail en telefoon voor sommige uitgevers de nodige aanpassingen met zich 
mee zal brengen en in voorkomende gevallen ook aanpassing van abonnementsvoorwaarden 
nodig is, is gekozen voor een wat ruimere inwerkingstredingstermijn zodat de omzetting naar 
de praktijk goed kan worden uitgevoerd.  
 
 
 
 
 
 
 


