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Die Wet op Verbruikersbeskerming deinieer 

’n verbruiker as enige persoon wat goedere 

of dienste vir privaatgebruik aankoop. Die 

Verbruikerswet (2008) maak daarvoor voor-

siening om jou teen uitbuiting en onregver-

digheid te beskerm. Die wet is uitgebrei om 

konsessiehouers en sake-ondernemings met 

’n jaarlikse omset van minder as R2 miljoen in 

te sluit en te beskerm.

“Verbruikers het die reg tot gelykheid, 

privaatheid, keuse, blootlegging en inligting, 

billike en verantwoordelike bemarking, 

billike en eerlike verhandeling en billike 

waarde, goeie gehalte en veiligheid,” sê dr 

Clif Johnston, adjunk-voorsitter van die 

Suid-Afrikaanse Nasionale Verbruikersunie 

(Sanvu).

Hy sê verskaffers word deur die wet 

verplig om te verseker dat verbruikersregte 

nagekom word. 

“Solank ’n klag eg is en nie onredelik of 

opportunisties nie, moet ’n verskaffer dit op ’n 

verantwoordelike manier hanteer.”

Wat van advertensies? Wat doen jy as jou 

wegneemete nie naastenby so aanloklik lyk 

as op die foto nie? 

“Die Wet op Verbruikersbeskerming 

verbied spesiiek vals of misleidende ad-

Wat beteken verbruikersregte vir 

jou? Wanneer het jy die reg om oor 

’n diens te kla of om ’n artikel terug 

winkel toe te neem? Alex J Coyne het 

met twee kenners gesels
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an beurtkrag vyf minute 

voor jy begin kosmaak tot ’n 

teleurstellende pak skyies 

wat net halfvol is as jy dit 

oopmaak: Swak dienslewering maak 

almal keelvol. Ons almal kla oor swak 

standaarde, maar min mense is van die 

wette bewus wat juis daar is om hulle te 

beskerm. “Verbruikers het die reg om 

enige tyd te kla of te komplimenteer,” 

sê Simon Lapping, verbruikersregte-

aktivis en aanbieder van die internet-

radioprogram So Simon. Hy sê verbrui-

kers moet verstaan wat hul regte is en 

hoe om dit prakties toe te pas voor hulle 

stappe teen leweraars van dienste of 

goedere doen. “Dit is jou reg om te kla 

wanneer jy voel jy word te na gekom. 

Jy moet net bewus van jou regte en ten 

alle tye paraat wees.” 

vertensies, aasbemarking (byvoorbeeld ’n 

spesiale aanbod waar daar in werklikheid 

nie genoeg voorraad beskikbaar is nie) en 

negatiewe-opsie-bemarking (byvoorbeeld 

waar aangeneem word die verbruiker het 

iets aanvaar as hulle nie ’n kruisie in die 

blokkie trek nie). Die wet maak ook meld-

ing van besonderhede wat nagekom moet 

word rondom regstreekse bemarking, kata-

logusbemarking, koepons en soortgelyke 

promosies, lojaliteitsprogramme, promo-

sie-kompetisies, alternatiewe werkskemas 

en verwysingsverkope,” sê hy.

Die Verbruikersgoedere en -dienstekode 

het in Mei 2015 in werking getree. Clif sê dit 

verplig sake-ondernemings om bereikbare 

en doeltreffende klagtehanteringsprosesse 

in werking te stel.

“Die kode verplig ook sake-onderne-

mings om die kontakbesonderhede van 

die Ombudsman vir Verbruikersgoedere 

en -dienste duidelik te vertoon sodat die 

verbruiker hom of haar kan kontak as 

hulle meen klagtes word nie na hul sin 

hanteer nie.” 

Clif waarsku die wet is nie opgestel om 

onredelike verbruikers of belaglike klagtes 

te beskerm nie. 

WAT BETEKEN DIE WET VIR ONS? 

KLA?’N MENS 
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KLUG-KLAGTES
Wanneer is ’n klag redelik en wan-

neer is dit ’n klug? 

Volgens Clif mag ’n klag nie ligsinnig, 

kwelsugtig of opportunisties wees nie. 

“’n Goeie voorbeeld van ’n klug-klag 

is die vrou wat by Sanvu gekla het dat 

’n verskaffer weier om ’n kar wat sy 

gekoop het, terug te neem en haar geld 

terug te gee nadat sy by die huis gekom 

het en met ’n skok besef het die voer-

tuig pas nie by die kleurskema van haar 

motorhuis nie.”

Simon vertel van ’n geval waar ’n 

blikkie tamatiesop in ’n vrou se huis 

ontplof het en onherroeplike skade 

aan haar kombuis veroorsaak het. “Die 

verskaffer het bloot vir haar ’n R50-

geskenkbewys gestuur om haar vir die 

skade te vergoed.”

Dit was eers ná Simon met sy kennis 

van die Verbruikerswet toegetree het 

dat die verbruiker behoorlik vergoed 

is, naamlik met ’n geskenkbewys ter 

waarde van R1 000, nuwe verf teen die 

mure en 480 blikkies kos.

Kontak die Suid-Afrikaanse Nasionale Ver-

bruikersunie by sancu@sabs.co.za. Simon 

Lapping kan gekontak word by s.lapping@

sosimon.co.za Vk

GEBRUIK ANDER 
PLATFORMS OOK 
Simon sê verskaffers het ’n verant-

woordelikheid om ten alle tye oop en 

eerlik met verbruikers te wees. “So-

siale media het ’n duidelike invloed 

op hoe bemarking en advertensies 

gedoen word.” Hy raai verbrui kers 

aan om vir klagtes op platforms soos 

die Suid-Afrikaanse webwerf Hel-

loPeter.com te gaan rondsnuffel.

HelloPeter.com is in 2000 deur 

Peter Cheales gestig as ’n platform 

waar verbruikers oor swak goedere 

of diensverskaffing kon kla. Die 

webwerf gee klante die kans om 

komplimente uit te deel of klagtes te 

openbaar en laat verskaffers toe om 

regstreeks op die klagtes terugvoer te 

lewer. Die webwerf gee ook ’n lys van 

verskaffers wat behoorlike terugvoer 

op klagtes gegee het en probleme 

reggestel het, en watter nie.

HelloPeter het ’n reuse-impak 

gehad op hoe die publiek verbrui-

kersregte sien en hulle daaraan 

herinner dat die wet aan verbruikers 

se kant is wanneer hulle nie gehalte-

diens of -goedere kry nie. 

HOE GEMAAK AS JOU KLAGTE OP DOWE ORE VAL?
“Moet nooit in jou klagte die maatskappy 

of werknemer beledig nie, en maak seker 

jy hou altyd by die feite. Laat die maat-

skappy dit duidelik maak wanneer jy ’n 

antwoord kan verwag, en dra dit duidelik 

oor wat jy as ’n oplossing vir die probleem 

verwag,” sê Simon.

“As die verskaffer nie die klag binne 

15 dae kan oplos nie omdat hulle nie kan 

nie of bloot onwillig is, is die volgende 

stap om die ombudsman te kontak,” sê 

Clif. Simon sê die Kleinsakehof is ’n ander 

opsie solank die waarde van die goedere 

of dienste waaroor gekla word onder 

R15 000 val.

Clif sê dit is van toepassing op alle 

goedere en dienste, ingesluit $nansiële 

diensverskaffers soos banke, verseke-

ringsmaatskappye en kredietverskaffers. 

Elkeen van hierdie sektore het ’n ombuds-

man wat klagtes namens verbruikers be-

hartig. “As jy nie seker is watter ombuds-

man om te kontak nie, kan jy Sanvu direk 

kontak om verwys te word na die betrokke 

ombudsman.”

“As die ombudsman nie kan help nie, 

kan jou klagte deur die Nasionale Ver-

bruikerskommissie verwys word na die 

Nasionale Verbruikerstribunaal, wat die 

mag het om boetes op verskaffers af te 

dwing wat nie by die Wet op Verbruikers-

beskerming hou nie.”

HOE EN WANNEER KLA JY?
Simon sê ’n mens moet so gou 
as moontlik optree as jy voel jy 
word te na gekom.

Daar is ’n venstertydperk 
van ses maande vir die meeste 
goedere en dienste waarvan ’n 
verbruiker gebruik moet maak 
om te kla. Hierdie venstertyd-
perk waarin ’n mens mag kla, 
sluit goedere soos bederfbare 
kossoorte soos vleis, melk en 
eiers uit.

Klagtes oor bederfbare 
goedere moet so gou as moontlik 
ingedien word. Hou in gedagte 
dat verskaffers gewoonlik ’n 
bewys, soos ’n strokie of die 
oorspronklike verpakking, wil 
sien wat aandui dat jy die produk 
wel by hulle gekoop het.

Simon sê verskaffers is 
verplig om die goedere of dien-
ste binne die venstertydperk te 
vervang, terug te betaal of te 
herstel solank daar geen doelbe-
wuste skade van die verbruiker 
se kant gevind kan word nie. Clif 
voeg by dat dit die verbruiker 
se keuse is of hulle die goedere 
wil laat regmaak, vervang of hul 
geld wil terugkry.

Verskaffers kan soms in spesi-
ale gevalle die waarborg verleng 
 – soos ’n twee- of tienjaarwaar-
borg – soos ’n mens dikwels met 
produkte soos voertuie of verf 
sal teëkom.

Clif meen die belangrikste 
stap in die proses is om eers 
direk by die verskaffer te kla 
voordat jy ’n poging aanwend om 
die saak verder te neem. 

?
Moet nooit in jou klagte die maat-

skappy of werknemer beledig nie, en 
maak seker jy hou altyd by die feite

Solank ’n klag eg is en 
nie onredelik of op-

portunisties nie, moet 
’n verskaffer dit op 
’n verantwoordelike 

manier hanteer


