DE RISICO’S VAN KOOP
EN VERKOOP VIA INTERNET
Het aantal aan- en verkopen via internet is de afgelopen jaren fors toegenomen.
De verwachting is dat deze transacties de komende jaren alleen maar verder
zullen toenemen. Maar hoe veilig is verkoop van goederen via internet en wat
kunnen de juridische gevolgen zijn van onveilige aankoop van goederen via
internet? En blijft verkoop van goederen via internet wel altijd zonder gevolgen?
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