Standaardinformatie inzake consumptief krediet
Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet
Aanbieder van krediet

T-Mobile Netherlands Finance BV
Postbus 16272
2500 BG 's-Gravenhage
070 - 3055000
www.t-mobile.nl

Krediet bemiddelaar

Media Markt Saturn Holding Nederland B.V.
Wilhelminakade 161
3072 AP Rotterdam

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct
Het soort krediet

Goederenkrediet

Het totale kredietbedrag
€ 192,00
Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedragen die op
grond van een kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld
De voorwaarde van kredietopneming
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u het krediet zal
kunnen opnemen.

Voordat u krediet kunt opnemen, beoordelen wij uw kredietwaardigheid. Wij maken
hiervoor gebruik van een creditscoring systeem in combinatie met een inkomens- en
lastentoets. Daarnaast kunnen wij informatie opvragen bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR).

De duur

24 maanden

Termijnen

Het kredietbedrag van € 192,00 dient te worden betaald in 24 termijnen van € 8,00

Door u te betalen bedrag

192,00

Gevraagde zekerheden

NVT.
Voor het krediet worden geen rente en/of andere kosten in rekening gebracht

Kosten van het krediet
De debetrentevoet
NVT.
of, indien van toepassing, de verschillende debetrentevoet en die Voor het krediet worden geen rente en/of andere kosten in rekening gebracht
van toepassing zijn op de kredietovereenkomst
Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
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.

NVT.
Voor het krediet worden geen rente en/of andere kosten in rekening gebracht

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 af te
nemen?

Nee

Een andere nevendienst af te nemen?

Ja, de kredietovereenkomst kan alleen worden afgesloten in combinatie met een
overeenkomst voor mobiele telecommunicatiediensten

Met het krediet verband houdende kosten
Voorwaarden
NVT.
waaronder de hierboven genoemde aan de kredietovereenkomst Voor het krediet worden geen rente en/of andere kosten in rekening gebracht
verbonden kosten voor wijziging vatbaar zijn.
Kosten in het geval van betalingsachterstand
NVT.
Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben (bijvoorbeeld Voor het krediet worden geen rente en/of andere kosten in rekening gebracht
gedwongen verkoop) en kredietverkrijging bemoeilijken

Standaardinformatie inzake consumptief krediet
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.

In verband met een kredietaanvraag zal vooraf het Bureau Krediet Registratie (BKR) te
Tiel worden geraadpleegd. Indien de kredietaanvraag op basis van deze gegevens niet
kan worden geaccepteerd, zullen wij u hierover onverwijld en kosteloos informeren.

Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te ontvangen
Op verzoek krijgt u van ons kosteloos een exemplaar van de (ontwerp)
U hebt het recht om op verzoek kosteloos een exemplaar van de Toestelkredietovereenkomst.
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.

Aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten
a) betreffende de aanbieder van krediet
Registratie

T-Mobile Netherlands Finance BV
KvK nummer 30146599 te 's-Gravenhage

De toezichthoudende autoriteit

T-Mobile Netherlands Finance staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) en is geregistreerd onder nummer 12044333.

b) betreffende de kredietovereenkomst
Uitoefening van het herroepingsrecht

U hebt het recht om de Toestelkredietovereenkomst binnen een termijn van 15 dagen na
het afsluiten zonder opgave van redenen te herroepen. Indien de koopovereenkomst
betreffende het Toestel op afstand is gesloten met T-Mobile heeft de Klant tevens het
recht de Toestelkredietovereenkomst binnen 15 dagen na ontvangst van het Toestel
zonder opgave van redenen te ontbinden. Het Toestel dient dan compleet, onbeschadigd
en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Voor de verklaring van ontbinding
kan de Klant gedurende deze periode contact opnemen met de Klantenservice. De Klant
kan ook gebruik maken van het standaard "EU modelformulier ontbinding" zoals te vinden
op de Website. De Klant is geen kosten verschuldigd voor het inroepen van ontbinding,
behalve de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het Toestel. T-Mobile behoudt
zich het recht voor om een vergoeding voor waardevermindering van het Toestel aan de
Klant in rekening te brengen en/of in mindering te brengen op een eventuele terugbetaling
aan de Klant indien deze gebruik maakt van zijn herroepingsrechten ingeval de Klant het
Toestel gedurende de termijn van het herroepingsrecht niet zorgvuldig heeft behandeld, of
niet onbeschadigd en compleet terugstuurt

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

Op de kredietovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter
is bevoegd.

Taalregeling

Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt in het Nederlands

c) betreffende beroepsprocedures
Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke klachten en
beroepsprocedures

Klachten over onze dienstverlening kunnen worden ingediend conform de klachten
procedure zoals opgenomen op de website (https://www.t-mobile.nl/klantenservice/klacht)
en in de Toestelkredietvoorwaarden. Deze klachtenprocedure voorziet tevens in de
mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG 's-Gravenhage (www.kifid.nl).

