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T-MOBILE RECYCLE DEAL 
TOESTELTERUGVERKOOPVOORWAARDEN

Definities:
T-Mobile: T-Mobile Netherlands B.V. KvK nr: 33.26.56.79 en/of T-Mobile Netherlands Finance
B.V. KvK nr 30.14.65.99 statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de
Waldorpstraat 60, postbus 16272, 2500 BG, Den Haag. T-Mobile Netherlands Finance BV 
is een bij de AFM geregistreerde instelling onder nummer 12044333. Onder deze vergunning
mag T-Mobile Netherlands Finance BV consumentenkredieten aanbieden. T-Mobile
Netherlands Finance B.V. verstrekt geen adviezen met betrekking tot de kredietverlening en
verzekeringen. 
Toestelkredietovereenkomst: Wanneer de Klant in termijnen voor het Toestel betaalt, sluit de
Klant een Toestelkredietovereenkomst af.
Overeenkomst voor mobiele telefonie: de overeenkomst voor mobiele telefonie (hierna
Abonnement) waarop de algemene voorwaarden abonnee consument op van toepassing zijn.
Het Abonnement staat los van de Toestelkredietovereenkomst.

1. Terugverkoopoptie 
 Aan het einde van de Toestelkredietovereenkomst, krijgt de Klant automatisch het 

Restbedrag gefactureerd. Indien de Klant er voor kiest om gebruik  te maken van de 
Recycle Deal kan de Klant het Restbedrag voldoen door het Toestel terug te verkopen 
aan T-Mobile tegen de Toestelterugverkoopwaarde zoals weergegeven op de 
Toestelkredietovereenkomst. De Klant kan alleen gebruik maken van de Recycle Deal 
in de laatste 4 maanden van zijn/haar Toestelkredietovereenkomst. De voorwaarden 
van de betaling van het Restbedrag en een toelichting op het Restbedrag kunnen 
worden geraadpleegd in de T-Mobile Toestelkredietvoorwaarden op www.t-mobile.nl/
voorwaarden.

2.  Voldoening Restbedrag
 Wanneer de Klant ervoor kiest om het Toestel terug te verkopen aan T-Mobile 

Netherlands B.V., dan geeft de Klant aan T-Mobile Netherlands B.V. de opdracht om 
namens de Klant het Restbedrag onder de Toestelkredietovereenkomst aan T-Mobile 
Netherlands Finance B.V. te voldoen. De terugverkoop van het Toestel dient alleen 
om het Restbedrag te voldoen. De terugverkoopwaarde van het Toestel wordt bij 
terugverkoop niet door T-Mobile uitgekeerd in contanten.
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3.  Voorwaarden toestelterugverkoop
 De Klant is gerechtigd om het Toestel aan T-Mobile terug te verkopen indien aan de 

volgende voorwaarden is voldaan:
 (i) Het Toestel alleen normale gebruikssporen bevat (hieronder vallen in ieder geval  

  geen barst(en) in het scherm/Toestel;
 (ii) De aan- en uit functie van het Toestel naar behoren werken;
 (iii) Het Toestel geen waterschade heeft;
 (iv) De Klant zijn gebruikersaccount of cloud activatie heeft uitgeschakeld; 
 (v) De Klant de rechtmatige eigenaar van het Toestel is;
 (vi) Het Toestel vrij is van kosten en/of rechten van een derde partij; 
 (vii) De Klant T-Mobile vrijwaart voor eventuele aanspraken van derden t.b.v. het 
   Toestel (zoals bijv. toestellease);
 (viii) De Klant meerderjarig is; 
 (ix) De Klant zelf verantwoordelijk is voor het verwijderen van alle persoonlijke,  
   vertrouwelijke en andere gegevens op het Toestel voordat de Klant het Toestel   

  terugverkoopt aan T-Mobile. T-Mobile adviseert de Klant een back-up te maken van  
  alle persoonlijke, vertrouwelijke en andere gegevens op het Toestel die de Klant  
  wenst te bewaren;

 (x) De Klant stemt in met het permanent wissen van alle persoonlijke, vertrouwelijke  
  en andere gegevens die nog op het Toestel staan na terugverkoop aan T-Mobile.  
  T-Mobile en de door T-Mobile goedgekeurde partner zijn niet verantwoordelijk   
  noch aansprakelijk voor eventueel verlies van bestanden of gegevens.


