
Factsheet: Het Duitse ‘Impressum’

Het 'Impressum', in het Engels een legal 
notice, bestaat al veel langer dan dat er 
internet is. De oorsprong van het 'Impres-
sum' zoals we die nu kennen ligt bij de 
boekdrukkerij. Het is een pagina met infor-
matie over de onderneming en zijn 
eigenaar achter de website: wie is verant-
woordelijk, waar is de onderneming 
gevestigd en hoe kan je hen contacteren. 

Hoe zo’n ‘Impressum’ er precies uitziet 
zie je onderaan dit factsheet. De ’Impres-
sum’ pagina moet snel en makkelijk te 
vinden zijn vanuit elke pagina op de 
website. Daarom staat het ‘Impressum’ 
bijna altijd in de vaste footer of in het menu 
in de header van de website, zodat je met 
een klik naar de pagina kan surfen.

Wat is het 'Impressum'?

Ja. In Duitsland zijn alle professionele 
websites wettelijk verplicht een dergelijke 
pagina te hebben; het wordt door de 
overheid gezien als een vorm van klantbe-
scherming. Elke website die commercieel 
actief is en winst zou kunnen creeren, 
door bijvoorbeeld banners of een andere 
vorm van marketing is verplicht om een 
Impressum op zijn of haar website te 
plaatsen. Ga er bij twijfel altijd van uit dat 

je aan deze verplichting moet voldoen, 
daarmee kan je een hoop gedoe voor-
komen: een boete en de daarmee samen-
hangende juridische kosten kunnen 
makkelijk tot zo’n €50.000,- oplopen. 
Meer informatie over de Impressum-plicht 
en de Duitse wetsartikelen vind je hier:

http://www.linksandlaw.info/Impressums
pflicht-Notwendige-Angaben.html

Ben ik verplicht een ‘Impressum’ op mijn website hebben?

Een ander belangrijk argument voor het 
hebben van een ‘Impressum’ is het klant-
vertrouwen. Duitse online-shoppers 
vinden het de normaalste zaak van de 

wereld; het schept vertrouwen en het is 
belangrijk dat klanten weten tot wie ze 
zich precies moeten richten bij vragen of 
problemen.

Klantvertrouwen

Hoewel er geen enkele overheidsinstantie 
is die daadwerkelijk websites controleert 
op het wel of niet hebben van een ‘Im-
pressum’ -de politie zal je hierom niet op 
je stoepje vinden- zijn er genoeg partijen 
die er baat bij hebben om websites zonder 
'Impressum' op die tekortkoming te wijzen. 
Denk aan een concurrent van jouw 
webshop die als doel heeft om jouw positie 
op de Duitse markt te schaden, of een 

ontevreden klant die nog een appeltje met 
je wil schillen. Onder het mom van ‘on-
eerlijke concurrentie’ kunnen ze je ‘ver-
mahnen’. Kortweg komt het erop neer dat 
je een brief van een advocaat ontvangt 
met de sommatie je webshop aan te 
passen.  De kosten voor de advocaat 
mogen ze in zo’n geval direct op je 
verhalen. Dit is vaak enkele duizenden 
Euro’s.

Wat gebeurt er als je geen 'Impressum' hebt?
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Gegevens die je sowieso moet opnemen in je 'Impressum' zijn:

Naam en adres van de organisatie, de 
officiele juridische naam van de onder-
neming en de volledige naam/namen 
van de geautoriseerde personen 
(oprichter, eigenaar, directeur) zoals 
het ook in het handelsregister staat.

Contact details waarmee bezoekers 
van je website jou direct kunnen bena-
deren via telefoon en e-mail.

Het postadres indien het afwijkt van 
het genoemde adres onder punt 1.

Het BTW nummer (Umsatzsteuer-ID) 
van je bedrijf.

Het KvK-registratienummer van je 
bedrijf en indien voorhanden ook 
Duitse kamer van Koophandel registra-
tie gegevens.

Hoe ziet een goed 'Impressum' er uit?

Een goed voorbeeld van een 'Impressum' zie je hieronder:

1.

2. 

3.

4.

5.

Fingerspitzengefühl is een full service bureau in Berlijn, gericht op Nederlandse eCom-
merce ondernemers, die de Duitse markt op willen. Wil jij ook succesvol worden op 
de Duitse markt?  Wij helpen je graag. Neem contact met ons op via  info@fs-gefuehl.com, 
+31(0)4927-14028 of kijk op onze website www.fs-gefuehl.com.

Dit factsheet is geschreven door Lukas Steinhilber, projectmanager bij Fingerspitzenge-
fühl. Heb je vragen over dit onderwerp, schrijf Lukas dan op lukas@fs-gefuehl.com

Disclaimer: Fingerspitzengefühl aanvaard geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de volledigheid, betrouw-
baarheid, nauwkeurigheid en actualiteit van deze tekst. Deze tekst is bedoeld ter informatie, er kunnnen geen rechten 
aan worden ontleend. Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik ervan voor andere doeleinden dan persoonlijk 
gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fingerspitzengefühl BV en in overeenstemming met de wet-
telijke voorschriften is niet toegestaan.
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