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PUBLICATIEBLAD 
 
 
   
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 30ste juni 2016 ter 
uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Prijzenverordening 19611 (Regeling 
prijsaanduiding goederen en diensten) 
 

____________ 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling, 
 
 
Overwegende: 
dat het wenselijk is nieuwe voorschriften vast te stellen betreffende het bekend maken van de 
prijzen waartegen goederen of diensten worden aangeboden; 
 
 
Gelet op: 
artikel 2, derde lid van de Prijzenverordening 1961; 
 
 

Heeft besloten: 
 
 

Artikel 1 
 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. goederen: roerende zaken in de zin van het Burgerlijk Wetboek; 
b. diensten: de verrichtingen, welke het voorwerp zijn van overeenkomsten tot het verrichten 

van enkele diensten of van aanneming van werk, als bedoeld in artikel 750 van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek of van verzekerings- of garantieovereenkomsten, doch met 
uitzondering van die, welke het voorwerp zijn van een arbeidsovereenkomst. 

 
 

Artikel 2 
 

1. Een ieder die goederen te koop aanbiedt en diensten levert, is verplicht bij de kassa, ter 
inzage van de koper, een lijst te hebben waarop duidelijk zichtbaar en leesbaar, de 
bekendgemaakte en op dat moment voor deze goederen geldende hoogst toelaatbare 
prijzen zijn vermeld. 

                     
1 P.B. 1961, no. 117 
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2. Indien goederen of diensten elektronisch worden aangeboden, dient de in het eerste lid 

genoemde lijst te worden gepubliceerd op het platform waarop de goederen en diensten 
worden aangeboden. 

 
3. Een ieder die goederen te koop aanbiedt, is verplicht deze goederen te voorzien van een 

duidelijk zichtbare en leesbare aanduiding van de prijs. Bij een stapel of groep gelijksoortige 
artikelen kan volstaan worden met een enkele aanduiding van de prijs per artikel. 

 
4. Een ieder die diensten aanbiedt, is verplicht de aanduiding van de prijs op een kenbare 

manier te tonen. 
 
5. Ten aanzien van kleine autobussen, taxi’s, grote autobussen en toerwagens in de zin van de 

Landsverordening personenvervoer (A.B. 1969, no. 23), geldt dat de prijs zichtbaar is aan de 
buitenkant van de kleine autobussen, taxi’s, grote autobussen en toerwagens. 

 
 

Artikel 3 
 

1. De prijs wordt in Nederlands-Antilliaanse guldens aangeduid, waartoe het guldenteken 
(NAf) gehanteerd moet worden. 

  
2. Degene die goederen te koop aanbiedt of diensten levert, kan de prijs in een andere 

munteenheid vermelden, mits aan de overige bepalingen van deze regeling is voldaan en 
op de voorwaarde dat de buitenlandse geldeenheid duidelijk wordt vermeld. 

 
3. Indien de goederen zijn voorbedrukt in prijzen in een andere munteenheid, is het 

toegestaan op een aantal duidelijk zichtbare plaatsen aan te geven wat de omrekenkoers is 
van deze munteenheid naar Nederlands-Antilliaanse guldens. 

 
 

Artikel 4 
 

1. Een ieder die goederen op afbetaling of in huurkoop te koop aanbiedt, voorziet deze 
goederen van een duidelijk zichtbare en leesbare aanduiding van de contante prijs en de 
afbetalingsprijs of de huurkoopprijs. Onder afbetalingsprijs of huurkoopprijs wordt 
verstaan, de som van alle bedragen welke verschuldigd zijn voor aanbetaling, afbetalingen 
en rente. 

 
2. Degene die een hotel exploiteert, is verplicht in iedere kamer de daarvoor per dag te 

berekenen prijs op een duidelijk zichtbare en leesbare wijze bekend te maken in 
Nederlands-Antilliaanse guldens. 

 
3. Degene die in een hotel een bar exploiteert, is verplicht de prijzen van de daarin 

aangeboden dranken en andere waren op een duidelijk zichtbare en leesbare wijze bekend 
te maken in Nederlands-Antilliaanse guldens. 
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4. Degene die in een hotel een restaurant exploiteert, is verplicht om de prijzen van de daarin 

aangeboden prijzen en dranken op een duidelijk zichtbare en leesbare wijze bekend te 
maken in Nederlands-Antilliaanse guldens. 

 
5. Naast de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde aanduiding van de prijs, kan de tegenwaarde van 

die prijs in een andere munteenheid worden vermeld. 
 
 

Artikel 5 
 

Deze ministeriële regeling met algemene werking wordt aangehaald als “Regeling 
prijsaanduiding goederen en diensten”. 
 
 

Artikel 6 
 
De Prijsaanduiding goederen en diensten (P.B. 1979 no. 119) wordt ingetrokken.  
 
 

Artikel 7 
 
Deze ministeriële regeling met algemene werking treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van bekendmaking. 
 
 

Artikel 8 
 
Deze ministeriële regeling met algemene werking wordt in het Publicatieblad geplaatst. 

 
 

Willemstad, 30 juni 2016 
De Minister van Economische Ontwikkeling, 

E.P. RHUGGENAATH 
 
 

Uitgegeven de 15de juli 2016 
De Minister van Algemene Zaken,   

  B.D. WHITEMAN 
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