KORTE TERMIJN FINANCIERING

Vragen? Tel. +49(0)221 8884 3000 · Fax: +49(0)221 8884 3099 · E-Mail: finanzierung@musicstore.de
Stuur dit formulier incl. een copie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant), aktuele loonbrief en bankkaart aan ons terug!

Hierbij wens ik volgende artikels te bestellen:

per financiering in:.................................... termijnen

............................................................................................................

Aanbetaling (min. 1/3): ........................................ €
Vooruitbetaling per overschrijving
Onder rembours

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

(3,6 of 8 afbetalingstermijnen)

Administratiekosten: ........................................... €
Maandelijkse aflossing:........................................ €
(Gelieve enkel de gewenste looptijd en betaalwijze in te vullen, de rest wordt
door de financieringsafdeling berekend)

Persoonlijke gegevens
Naam, Voornaam: ....................................................................

Beroep:.....................................................................................

Straat: ......................................................................................

Werkgever: ..............................hier werkzaam sinds: ...............

Postcode: ......................Woonplaats: .......................................

Adres firma:..............................................................................

Tel.: ..........................................................................................

Nettoloon: .............................€ Huurprijs: ..........................€

E-Mail: .....................................................................................

Andere lopende kredieten

Geboortedatum: ................... Geboorteplaats: .......................
Familiale status: .......................................................................
Kinderen:

Nee

Ja, aantal kinderen.........................

Nee

Ja, maandelijkse aflossing.............................€

Ik bevestig de correctheid van mijn gegevens en bevestig de
kennisname. van het recht tot herroeping binnen 14 dagen.

Machtiging tot betaling
Ik verleen de firma MUSIC STORE professional GmbH, Istanbulstraße 22-26, 51103 Köln, tot wederopzegging, de machtiging om
van onderstaande bankrekening bedragen af te schrijven en om voor voldoende krediet te zorgen.
Bedrag: ............................... elke

1ste /

15de van de maand*

Bankgegevens:
IBAN: ......................................................................... BIC/SWIFT: .............................. Bankinstituut .............................................
Rekeninghouder: ............................................................
* de eerste betaling kan ten vroegste 14 dagen na contractdatum op de door u aangekruiste termijn plaats vinden, van waaruit uw afbetalingsplan wordt berekend.

Plaats, Datum.......................................................................... Handtekening..........................................................................

Informatie en verdere overeenkomsten in verband met het SEPA-incassomandaat:

Vanaf 01-02-2014 verlopen automatische incasso‘s via het SEPA-basis-incassomandaat.
De rekeninghouder machtigt MUSIC STORE professional GmbH, om middels een ondertekende incasso de overeengekomen bedragen te innen. Tegelijkertijd geeft hij zijn bank
de opdracht, de door MUSIC STORE professional GmbH ingediende incasso‘s van zijn rekening te debiteren. De rekeninghouder kan binnen 8 weken vanaf de afschrijvingsdatum, vragen om het geïnde bedrag terug te boeken. Hiervoor gelden de met de bank overeengekomen bepalingen.
Identificatie-code van incassant: DE83ZZZ00000031455
Het machtigingsnummer voor het SEPA-incassomandaat wordt separaat verstrekt. Vóórdat de eerste afschrijving volgens de SEPA-incasso plaatsvindt, krijgt de rekeninghouder
hiervan bericht, indien dit niet met de hierboven gegeven informatie reeds is gebeurd.

Creditreform-bepaling omtrent kortlopende financiering

Ik geef toestemming aan de firma MUSIC STORE professional om bij Creditreform gegevens op te vragen om de kredietwaardigheid van mij als klant te kunnen beoordelen.
De gegevens omtrent het opnemen van krediet (kredietnemer, mededebiteuren, kredietbedrag, startdatum afbetaling) en de conforme ( bijv. voortijdige terugbetaling, looptijdverlenging) resp. niet conforme afwikkeling hiervan ( bijv. beëindiging van het krediet, toepassing van een contractueel overeengekomen loonbeslag, van een rechterlijk bevel
bij onbetwiste vordering of andere executoire maatregelen) worden bij Creditreform met betrekking tot eerdere kredieten geregistreerd. Creditreform stelt deze gegevens ter
beschikking aan de bij hen aangesloten banken, leasemaatschappijen, detailhandels-, postorderbedrijven en andere ondernemingen die geld- of goederenkredieten aan consumenten verstrekken, indien deze een legitiem en gerechtvaardigd belang kunnen aantonen. Er worden alleen objectieve data zonder gegevens over de kredietgever verstrekt.
Subjectieve waardeoordelen of persoonlijke informatie over inkomen en vermogen vindt u niet terug in de door Creditreform verstrekte informatie.
Plaats, datum.......................................................................... Handtekening..........................................................................

Herroepingsinstructies met betrekking tot de kredietovereenkomst (Inhouse kortlopende financiering)

Indien u consument bent, en u met ons een contract omtrent een door ons verstrekte kortlopende financiering heeft afgesloten, kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht overeenkomstig de volgende kennisgeving over:

Herroeping
Herroepingsrecht
De leningnemer kan zijn ondertekende contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden herroepen. De termijn start na het afsluiten van het contract, maar pas nadat
de leningnemer alle volgens § 492 lid 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek vereiste informatie over het soort lening, het netto geleende bedrag, de looptijd e.d. correct ontvangen heeft. De leningnemer heeft alle documenten met inbegrip van de verplichte informatie gekregen, wanneer deze informatie is opgenomen in het voor de leningnemer
bedoelde afschrift van zijn aanvraag of in het voor de leningnemer bedoelde afschrift van het contract of in een voor de leningnemer bedoelde kopie van zijn aanvraag of van
het contract en de leningnemer een van deze documenten ter beschikking is gesteld. Over in de contracttekst niet opgenomen informatie die verplicht verstrekt moet worden,
kan de leningnemer naderhand via een permanente gegevensdrager geïnformeerd worden: de herroepingstermijn bedraagt dan een maand. De leningnemer dient op het moment dat de verplichte informatie alsnog wordt medegedeeld, ook nog eens op het begin van de herroepingstermijn te worden gewezen. U bent op tijd voor de herroeping als
u de annulering tijdig inzendt en gebruik maakt van een permanente gegevensdrager zoals bijv. een brief, fax of e-mail. De annulering dient te worden verzonden naar: MUSIC
STORE professional GmbH, Istanbulstr. 22-26, 51103 Köln, Fax: +49- 221-8884-3099, e-mail: finanzierung@musicstore.de
Bijzonderheden bij gekoppelde overeenkomsten
•
Indien de leningnemer dit leningcontract herroept, is hij ook niet meer aan het met de MUSIC STORE professional GmbH gesloten koopcontract (hierna: gekoppelde
overeenkomst) gebonden.
•
Als de kredietnemer ten aanzien van de gekoppelde overeenkomst een herroepingsrecht heeft, dan is de geldige herroeping van de betreffende overeenkomst ook
geldig voor de leenovereenkomst en geldt ook deze als ontbonden. Voor de juridische gevolgen van de herroeping zijn de bepalingen van de gekoppelde overeenkomst
en de hiervoor verstrekte herroepingsinstructies bepalend.
Gevolgen van een herroeping
Wanneer de lening reeds is uitbetaald, dient de lener het bedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug te betalen.
Deze periode begint te lopen vanaf het moment dat de herroepingsverklaring is verzonden.
Bijzonderheden bij gekoppelde overeenkomsten
•
Als de kredietnemer ten aanzien van de gekoppelde overeenkomst een herroepingsrecht heeft, zijn vorderingen van de kredietverstrekker op de kredietnemer vanwege
rente en kosten die voortvloeien uit het ongedaan maken van de leenovereenkomst uitgesloten.
•
Als de kredietnemer op grond van de annulering van deze leenovereenkomst niet langer aan de gekoppelde overeenkomst is gebonden, worden de wederzijds ontvangen voordelen terugbetaald.
•
De leningnemer is niet verplicht de goederen terug te sturen wanneer de bij de onderhavige overeenkomst betrokken ondernemer aangeboden heeft de goederen op te
halen. In beginsel draagt echter de kredietnemer de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Dit geldt niet als de bij onderhavige overeenkomst betrokken
ondernemer zich bereid heeft verklaard deze kosten te dragen, of als hij de consument niet op de hoogte heeft gebracht van diens verplichting de rechtstreekse kosten
voor het terugzenden van de goederen te dragen. Voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, waarbij de goederen op het moment dat de overeenkomst
werd afgesloten bij de consument thuis zijn afgeleverd, geldt dat de ondernemer verplicht is de goederen op eigen kosten af te halen wanneer de goederen van dien
aard zijn dat deze niet per post kunnen worden teruggezonden. Als de kredietnemer de op grond van een overeenkomst overgedragen goederen niet of slechts in
verslechterde toestand kan retourneren, dient hij deze te vergoeden. Dit kan echter alleen dan worden verlangd, indien het waardeverlies wordt veroorzaakt door een
behandeling van de goederen die voor het controleren van de deugdelijkheid, de eigenschappen en de werking van het gekochte niet noodzakelijk zou zijn geweest.
Bezwaren bij gekoppelde overeenkomsten
•
De leningnemer kan de terugbetaling van de lening weigeren indien zijn bezwaren hem ook zouden ontslaan van zijn verplichtingen tegenover de wederpartij op grond
van de gekoppelde overeenkomst. Dit geldt niet als het gefinancierde bedrag minder dan 200 euro bedraagt of als de wettelijke basis voor het bezwaar op een overeenkomst berust, die tussen de kredietnemer en de wederpartij na het afsluiten van de leningsovereenkomst werd getroffen. Indien de kredietnemer van de wederpartij
aanvullende prestaties verlangt, dan kan hij de lening pas weigeren terug te betalen als de aanvullende prestatie geen soelaas biedt

Modelformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt intrekken, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het aan ons terug.)
Aan MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstr. 22-26
D-51103 Köln
Per fax: +49 - 221-8884-3099
Per e-mail: finanzierung@musicstore.de
Hiermee annuleer ik/wij(*) de door mij/ons(*) afgesloten overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de volgende goederen(*)/dienst(en)(*)
................................................................................................
Besteld op ............................................
Ontvangen op.......................................
Naam en handtekening van de gebruiker(s)
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Plaats en datum van de handtekening van de gebruiker(s)
(alleen bij schriftelijke opzegging op papier)
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

