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Cont(r)actbreuk…
R ECHTSVRAAG (318) V ERBINTENISSENRECHT
Mw.mr.drs. I. Haazen en mr. S.R. Damminga*
Janice de Vries, 23, vindt in haar brievenbus de volgende advertentie:
Bekend helderziend medium, Professor Marabout, lost al
uw problemen op, zelfs de meest hopeloze. Directe terugkeer van uw geliefde, uw carrière, examens, rijbewijs, seksuele impotentie, boze geesten, contact met overledenen,
onvruchtbaarheid, eenzaamheid.
Werkt snel en doeltreffend. Gegarandeerd honderd procent resultaat binnen 72 uur. Ik kan u ontvangen tussen 9
uur ’s ochtends en 10 uur ’s avonds.
Bel snel: 06-12345678

Janice is onlangs in de steek gelaten door haar grote liefde Justin. Hij heeft nu een nieuwe vriendin.
Janice zit hierdoor in zak en as. In de advertentie
trekt vooral het gedeelte in de tekst ‘directe terugkeer van uw geliefde’ haar aandacht. Janice krijgt
vaker dit soort briefjes en uit haar omgeving weet
ze dat verscheidene mensen gebruik hebben gemaakt van een medium met, naar men zegt, wisselend succes.
Ze bezoekt het medium tijdens bovenvermelde kantooruren en legt hem het probleem uit. Professor
Marabout stelt het volgende voor: voor 500 euro zal
hij bewerkstelligen dat de relatie tussen Justin en zijn
nieuwe vriendin uitgaat. Terugkeer van Justin bij
Janice kan ze al voor 1000 euro krijgen. Om dit resultaat te bereiken zal hij voor haar een poeder bereiden dat ze door zijn koffie moet mengen,
waardoor hij weer van haar gaat houden. Wanneer
Janice bovendien nog een foto van de nieuwe vriendin meebrengt, zal hij er voor 500 euro extra voor
zorgen dat deze dame iets vervelends overkomt.
Janice betaalt 2000 euro en neemt de foto mee. Ze
krijgt van prof. Marabout een wit poeder dat ze tijdens een lunchafspraak met Justin door zijn koffie
mengt. Ze wacht vervolgens af…
Na vier etmalen is er nog geen resultaat. Ze confronteert de hooggeleerde heer met het uitblijven
van het gegarandeerd honderd procent resultaat.
Deze legt uit dat haar ongelovigheid de invloed van
het hogere blokkeert.
Voor 250 euro extra zal hij deze blokkades wegnemen. Janice denkt: baat het niet, dan schaadt het
niet, en betaalt.
*

Mw.mr.drs. I. Haazen en mr. S.R. Damminga zijn verbonden
aan respectievelijk de sectie Burgerlijk Recht en het Onder-

Na vier etmalen is het navolgende resultaat bereikt:
de vriendin heeft haar been gebroken door een ongeval, maar Justin blijft van haar houden en komt
niet bij Janice terug. Janice voelt zich opgelicht. Te
meer als met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het witte poeder koffiecreamer blijkt
te zijn geweest.
Ze eist haar geld terug van meneer Marabout.
Deze weigert het geld terug te betalen en wijt de
gedeeltelijke mislukking aan haar eigen ongeloof.
Het medium vindt dat Janice verder niet moet zeuren, immers haar wens dat Justins nieuwe vriendin
iets ergs overkomen zou, is wél vervuld.
Enkele interessante juridische vragen dringen zich
op.
1)Is er tussen Janice en professor Marabout een
geldig contract tot stand gekomen?
Betrek in uw antwoord de omstandigheid dat
gebruik van mediums in bepaalde bevolkingsgroepen een geaccepteerd cultureel-religieus verschijnsel is.
2)Indien er volgens u een contract tot stand is gekomen, op welke gronden zou Janice dan haar
geld terug kunnen vorderen?
3)Stel dat de overeenkomst nietig is, kan Janice
dan het volledige betaalde bedrag van de professor terugvorderen? Betrek in uw antwoord het
verweer van het medium dat met het gebroken
been van de vriendin wel degelijk de toegezegde
prestatie is geleverd.
Eerstejaarsstudenten hoeven alleen de tweede
vraag te beantwoorden.
Uw antwoorden kunt u tot 15 maart 2005
sturen naar: mw.mr.drs. I. Haazen en mr. S.R.
Damminga, Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Radboud Universiteit Nijmegen, Postbus 9049,
6500 KK Nijmegen. De beantwoording zal
worden geplaatst in het juninummer 2005.
De beste student/inzender komt in aanmerking
voor een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het
Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders
mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De
inzenders wordt verzocht aan te geven aan welke
universiteit zij studeren, welke studierichting en in
welk jaar.
zoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.
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