Goederenkredietovereenkomst
Partijen:
1.

KPN Finance B.V., gevestigd te Maanplein 55 te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
27168508, hierna te noemen “KPN”;

en
2.

(NAAM), geboren op (DATUM), wonende te (ADRES), verder te noemen “Contractant”;

zijn als volgt overeengekomen:
Goederenkrediet
KPN verstrekt aan Contractant een goederenkrediet, hierna te noemen “Overeenkomst”, ter waarde van € (KREDIETBEDRAG)
(kredietbedrag) voor de duur van (AANTAL MAANDEN) maanden ter financiering van de aanschaf van (TYPE MODEL TELEFOON)
met IMEI nummer (IMEI NUMMER) ter waarde van € (KOOPSOM TELEFOON) inclusief 21% btw (koopsom), hierna te noemen
“Randapparaat”. Het verschil tussen de koopsom en het kredietbedrag zal via een eenmalige betaling worden voldaan. Er zal geen
rente en kosten worden gerekend over het krediet (Jaarlijkse kosten percentage 0%). De ingangsdatum van de
kredietovereenkomst is (DATUM).
Betaling en looptijd
De Contractant betaalt per maand € (TERMIJNBEDRAG) (Termijnbedrag), voor de duur van (AANTAL MAANDEN) achtereen
volgende maanden. Het rekeningnummer van de Contractant waarvan het termijnbedrag automatisch wordt afgeschreven is
(BANKREKENINGNUMMER). De Contractant sluit gelijktijdig met het goederenkrediet een abonnement af met KPN B.V., de
betaling van het goederenkrediet zal gelijktijdig plaatsvinden met de betaling van het abonnement. U ontvangt van KPN B.V.
maandelijks een factuur voor de betaling van het abonnement en het kredietbedrag. Voor het innen van de betaling van het
kredietbedrag is KPN B.V. gemachtigd door KPN Finance B.V.. Het krediet kan te allen tijde in het geheel vervroegd worden
afgelost. Wanbetaling in de terugbetaling van het krediet kan een negatieve BKR registratie tot gevolg hebben.
Akkoordverklaring
De Contractant gaat akkoord met:





de betaling via automatische incasso. Bij ondertekening van deze Overeenkomst gaat u een betalingsverplichting aan.
de Algemene Krediet Voorwaarden; u kunt deze vinden op kpn.com
het privacy statement; u kunt deze vinden op kpn.com/privacy
de Telecomkredietcode; u kunt deze vinden op kpn.com

Verder verklaart de Contractant:
1. hierbij alle gegevens welke nodig zijn voor het opstellen van deze Overeenkomst en de Inkomsten‐ en lastentoets naar waarheid
en volledigheid (inclusief een kredietaanvraag in behandeling of recent afgesloten kredieten bij een derde(n), met uitzondering van
hypotheekaanvragen) kenbaar te hebben gemaakt aan KPN, zodat KPN verantwoord krediet kan verstrekken. De
persoonsgegevens van Contractant dienen overeen te komen met de gegevens op diens identiteitsbewijs. Indien hier een verschil
in voorkomt, zijn de gegevens uit het identiteitsbewijs leidend.
2. zich bewust te zijn van het feit dat hij een krediet aangaat en de lasten daarvan kan dragen.
3. dat de keuze voor het krediet is gebaseerd op eigen inzichten en de Contractant hierin niet is geadviseerd. De bemiddelaar heeft
slechts bemiddeld in het verstekken van dit krediet.
4. ervan op de hoogte te zijn dat een krediet boven € 250,‐ geregistreerd zal worden bij de Stichting Bureau Krediet Registratie.
5. de mogelijkheid te hebben gehad om de Europese Standaardinformatie inzake consumptief Krediet (ESIC) voorafgaande aan het
aangaan van deze Overeenkomst te lezen.
Toestemming echtgenoot
De Contractant verklaart, indien van toepassing, toestemming te hebben gekregen, zoals bedoeld in artikel 1:88 lid 1 sub d
Burgerlijk Wetboek, van zijn/haar echtgenoot/geregistreerd partner voor het aangaan van deze Overeenkomst van koop op
afbetaling.
Mocht na het afsluiten van deze Overeenkomst blijken dat de betreffende toestemming niet was verkregen en wordt deze
Overeenkomst vernietigd op basis daarvan door de andere echtgenoot/geregistreerd partner, dan heeft KPN het recht de nog niet
betaalde termijnbedragen per direct op te eisen, op basis van artikel 8 lid 2 onder h van de Algemene Krediet Voorwaarden. De
Contractant verklaart hierbij het gehele krediet dan af te lossen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. KPN heeft geen
verplichting om het betrokken Randapparaat terug te kopen.
Deze clausule blijft van kracht ook nadat deze Overeenkomst is vernietigd.
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