Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet
Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van het krediet
Aanbieder van krediet

Tele2 Finance B.V. (hierna: Tele2)

Adres

Wisselwerking 58 1112 XS Diemen

Telefoonnummer

020-754 4444

Webadres

www.tele2.nl

Bemiddelaar krediet

MobielWerkt B.V.
Waagstraat 1, 9712 JX Groningen
050 - 210 34 04

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct
Het soort krediet.

Toestelkrediet. Dit is een goederenkrediet, waarbij je
je toestel in termijnen afbetaalt zonder rente of andere
kosten.

Het totale kredietbedrag.

Dit hangt af van de toestelbundel die je hebt gekozen.
Zo reken je dit uit: Looptijd abonnement x maandbedrag
toestel = Totale kredietbedrag

Bedoeld wordt het plafond of de som
van alle bedragen die op grond van een
kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld.

De voorwaarden voor kredietopneming.
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u
het krediet zal kunnen opnemen.

Je ontvangt een toestel bij de aanvang van je mobiele
abonnement.

De duur van de kredietovereenkomst.

Je hebt gekozen voor een abonnement van 12 of 24
maanden. De kredietovereenkomst heeft dezelfde duur.

Termijnen en, in voorkomend geval, de
volgorde waarin de termijnen worden
toegerekend.

Je betaalt in 12 of 24 termijnen van 1 maand de door jou
gekozen toestelbundel.
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Totaal door u te betalen bedrag.
Bedoeld wordt het bedrag van het geleende
kapitaal, vermeerderd met de rente en eventuele
kosten in verband met uw krediet.

Het krediet wordt verleend in de vorm van
uitstel van betaling voor een goed of dienst
of wordt gekoppeld aan de levering van een
bepaald goed of het aanbieden van een
dienst.

Het totaal te betalen bedrag is gelijk aan het totale
kredietbedrag. Hier komt geen rente overheen.

Het toestel dat je aanschaft, betaal je terug in
maandelijkse termijnen. Het maximale kredietbedrag is de
aankoopprijs van het toestel.

Kosten van het krediet
De debetrentevoet of, indien van toepassing,
de verschillende debetrentevoeten die van
toepassing zijn op de kredietovereenkomst.

Er worden geen rente en/of andere kosten in rekening
gebracht.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP).

Dit is 0%. Voor het krediet worden geen rente en/of andere
kosten in rekening gebracht.

Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks
percentage van het totale kredietbedrag. Aan
de hand van het JKP kunt u verschillende
aanbiedingen onderling beter vergelijken.

Is het, met het oog op het verkrijgen van
het krediet, in voorkomend geval op de
geadverteerde voorwaarden, verplicht om:
- Een verzekering ter waarborging van het
krediet, of
- Een andere nevendienst af te nemen?

Een verzekering is niet verplicht. De kredietovereenkomst
is alleen geldig in combinatie met een abonnement van
Tele2 Nederland B.V.

Met het krediet verband houdende kosten
Voorwaarden waaronder de hierboven
genoemde aan de kredietovereenkomst
verbonden kosten voor wijziging vatbaar zijn.

De kosten van het krediet kunnen niet veranderen na het
afsluiten van de overeenkomst.

Kosten in het geval van betalingsachterstand.

In het geval van een betalingsachterstand kan Tele2
incassokosten rekenen.

Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u
hebben (bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en
kredietverkrijging bemoeilijken.
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Overige juridische aspecten die van belang zijn
Herroepingsrecht.
U hebt het recht om de kredietovereenkomst
binnen een termijn van 14 dagen na het afsluiten te
herroepen.

Vervroegde aflossing.
U hebt te allen tijde het recht het krediet volledig of
gedeeltelijk vervroegd af te betalen.

Raadpleging van een gegevensbank.
De aanbieder van krediet dient u onverwijld en
zonder kosten in kennis te stellen van het resultaat
van een raadpleging van een gegevensbestand,
indien een kredietaanvraag op basis van dergelijke
raadpleging is verworpen. Het voorgaande is
niet van toepassing indien het verstrekken van
dergelijke informatie op grond van communautaire
wetgeving verboden is of indruist tegen de
doelstellingen van de openbare orde of de
openbare veiligheid.

Recht om een ontwerpkredietovereenkomst
te ontvangen.

Ja, je hebt het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te
herroepen.

Ja, je mag je openstaande toestellening tussendoor in één
keer kosteloos aflossen.

Tele2 checkt je gegevens bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR) te Tiel. De provider kan op jouw verzoek de
informatie die ze hebben natuurlijk met je delen.

Ja, Tele2 kan op jouw verzoek een conceptversie van de
kredietovereenkomst toesturen.

U hebt het recht om op verzoek kosteloos een
exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst
te verkrijgen. Deze bepaling is niet van toepassing
indien de aanbieder van krediet ten tijde van het
verzoek niet voornemens is de overeenkomst met
u aan te gaan.

Overige juridische aspecten die van belang zijn
a. Betreffende de aanbieder van het krediet
Registratie.

Tele2 Finance B.V., KvK-nummer 66209218 te Rotterdam

De toezichthoudende autoriteit.

Tele2 Finance B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en is geregistreerd onder
nummer 12044336.
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b. Betreffende de kredietovereenkomst
Uitoefening van het herroepingsrecht.

Tot 14 dagen na het afsluiten van het contract heb je
het recht om je abonnement (en daarmee je krediet) te
annuleren. In dit geval stuur je ook het ontvangen product
met alle toebehoren terug aan Belsimpel.

Clausule inzake het op de
kredietovereenkomst van toepassing zijnde
recht en/of de bevoegde rechter.

Nederlands recht is van toepassing. De Nederlandse
rechter is bevoegd.

Taalregeling.

Alle relevante informatie is opgesteld in het Nederlands.

c. Betreffende beroepsprocedures
Bestaan van en toegang tot
buitengerechtelijke klachten‐ en
beroepsprocedures.

Indien je een klacht hebt kun je contact opnemen met de
klantenservice van Belsimpel of Tele2.
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