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Het is verstandig om in uw verweer op alle punten van de klacht van de klant in te gaan. Stuur ook 
altijd een kopie van alle schriftelijke stukken uit uw dossier mee. Wanneer u uw standpunt kunt 
onderbouwen met verklaringen van derden, bijvoorbeeld een glasleverancier of een oogarts, raden wij 
aan om dit altijd bij te voegen.  
 

De ledenservice van de NUVO kan u uiteraard ondersteunen bij het opstellen van het verweer.  
 
Termijnen 
Consumenten zijn gebonden aan termijnen om een klacht in te kunnen dienen. Wachten zij te lang, 
dan kunt u de Geschillencommissie verzoeken de klant niet-ontvankelijk te verklaren. De ledenservice 
van de NUVO kan u nader adviseren en informeren over deze termijnen. 
 
Aanwezigheid op zitting 
Op de zitting van de Geschillencommissie, krijgt zowel u als de consument de kans om mondeling het 
standpunt toe te lichten en vragen die de commissie nog heeft over de kwestie te beantwoorden. 
Consumenten maken in de meeste gevallen gebruik van deze mogelijkheid. Ondernemers zijn echter 
meestal afwezig op de zitting.  
 

Wanneer u aanwezig bent op de zitting, kunt u onjuistheden die de consument ter plekke vertelt nog 
tegenspreken. Bent u niet aanwezig, dan kan de commissie bij de overwegingen voor de uitspraak 
weinig anders doen dan afgaan op de punten die de consument heeft aangedragen.  
 

Tegen een uitspraak van de Geschillencommissie staat slechts in zeer bijzondere gevallen beroep 
open bij de rechter. U heeft dus één kans om uw verhaal te doen bij de commissie. Mocht u een 
oproep krijgen voor een zitting van de Geschillencommissie, adviseren wij dan ook nadrukkelijk om bij 
de zitting aanwezig te zijn.  


