Standaardinformatie inzake consumptief krediet
Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet
Aanbieder van krediet
Adres
Telefoonnummer
Webadres

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct
Het soort krediet

Doorlopend (goederen)krediet

Het totale kredietbedrag

€ 2475.‐

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.

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

De duur van de kredietovereenkomst

Onbepaalde duur

Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de

Indien u het volledige kredietbedrag van € 2475.‐ opneemt, dient u per maand
minimaal het volgende bedrag te betalen: € 50.‐ Hierin zijn de kosten van het krediet
inbegrepen.

termijnen worden toegerekend

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.

Gevraagde zekerheden
Beschrijving van de door u in verband met de kredietovereenkomst
te verstrekken zekerheden.

Indien u het volledige kredietbedrag van € 2475.‐ opneemt is het totaal door
u te betalen bedrag bij een looptijd van 72 maanden € 3589.96.
Dit bedrag geldt als u niet bijbestelt, iedere maand het aangegeven minimale
maandbedrag betaalt en de rentekosten niet wijzigen.
Het eigendom van de door ons aan u geleverde artikelen gaat pas op u over nadat
u het aan ons totaal verschuldigde bedrag heeft betaald.

Kosten van het krediet
De debetrentevoet of, indien van toepassing, de verschillende

14% per jaar (dagelijks 0,0359% van het openstaande saldo).

debetrentevoeten die 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.
Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in voorkomend
geval op de geadverteerde voorwaarden, verplicht om

Aangezien wij naast de debetrentevoet geen andere kosten berekenen, is het jaarlijks
kostenpercentage bij ons gelijk aan de hierboven vermelde debetrentevoet.

Een verzekering ter waarborging van het krediet
Een andere nevendienst af te nemen?		

❏ Ja ❏ Nee
❏ Ja ❏ Nee

Met het krediet verband houdende kosten
kredietovereenkomst verbonden kosten voor wijziging vatbaar zijn

Kosten in het geval van betalingsachterstand
Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben (bijvoorbeeld
gedwongen verkoop) en kredietverkrijging bemoeilijken.

Bovengenoemde kosten kunnen worden gewijzigd indien de wettelijke rente
en/of het wettelijk vastgestelde maximum kredietvergoedingspercentage wijzigt.
Bij betalingsachterstand wordt u 14% per jaar over het niet op tijd betaalde
bedrag aangerekend. Dit percentage kan worden gewijzigd binnen de daarvoor
geldende wettelijke kaders.
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Overige juridische aspecten die van belang zijn
Herroepingsrecht
U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode
van 14 kalenderdagen te herroepen.

Vervroegde aflossing

U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode
van 14 kalenderdagen te herroepen.
Aan vervroegde of (volledige) aflossing zijn geen kosten verbonden.

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
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.

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.

Op verzoek krijgt u van ons kosteloos een exemplaar van de
ontwerpkredietovereenkomst.

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

Wehkamp B.V.
KvK nummer 27109571 te Zwolle
Wehkamp Finance B.V.
KvK nummer 05025359 te Zwolle

De toezichthoudende autoriteit

Wehkamp Finance B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
en is geregistreerd onder nummer 12012043. Wehkamp B.V. is een aangesloten
instelling van Wehkamp Finance B.V.

b) betreffende de kredietovereenkomst
Uitoefening van het herroepingsrecht

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, kunt u uw kredietovereenkomst
binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, aan ons retourneren via
Wehkamp Finance B.V., Postbus 25, 8000 AA Zwolle, onder vermelding van het feit dat u
gebruikt maakt van uw herroepingsrecht. Aan herroeping zijn geen kosten verbonden.
N.B. Indien u overgaat tot het herroepen van de kredietovereenkomst,
bent u verplicht het totale openstaande bedrag direct en volledig te betalen.

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. Indien u
hiermee instemt, zullen wij voor de duur van de kredietovereenkomst communiceren
in het Nederlands.

c) betreffende beroepsprocedures
Klachten over onze dienstverlening kunnen worden ingediend conform de
klachtenprocedure die te raadplegen is op http://www.wehkamp.nl/voorwaarden.
Deze klachtenprocedure voorziet eveneens in beroepsmogelijkheden bij het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid) en/of de Geschillencommissie
BKR.
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