BIJLAGE 3.
STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR DOORVERKOOPOVEREENKOMSTEN

Deel 1:
Identiteit, woonplaats en rechtsvorm van de handelaar (handelaren) die partij bij de overeenkomst zal
(zullen) zijn:
Korte omschrijving van de aard van de diensten (bijvoorbeeld marketing):
Looptijd van de overeenkomst:
Door de consument te betalen prijs voor de diensten:
Beschrijving van de bijkomende verplichte kosten uit hoofde van de overeenkomst; typen kosten en
indicatie van de bedragen (bijvoorbeeld plaatselijke belastingen, notariskosten, advertentiekosten):
Heeft de handelaar een gedragscode (gedragscodes) ondertekend en, als dit het geval is, waar kan
(kunnen) deze worden gevonden?

Deel 2:
Algemene informatie:
 De consument heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen
een termijn van 14 kalenderdagen na de sluiting ervan dan wel na de sluiting van een eventueel
bindende voorovereenkomst, of na de ontvangst van die overeenkomsten indien deze later plaatsvindt.
 Iedere vooruitbetaling door de consument is verboden totdat de eigenlijke verkoop heeft
plaatsgevonden of de doorverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd. Dit verbod betreft
iedere vorm van vergoeding, zoals het doen van een aanbetaling, het verstrekken van garanties, het
reserveren van geld op een rekening, uitdrukkelijke erkenning van schuld en dergelijke. Naast
betalingen aan de handelaar vallen ook betalingen aan derden onder dit verbod.
 De consument worden geen andere kosten aangerekend noch verplichtingen opgelegd dan die welke in
de overeenkomst worden vermeld.
 Overeenkomstig het internationale privaatrecht kan op de overeenkomst een andere wetgeving van
toepassing zijn dan die van de lidstaat waar de consument woont of gewoonlijk verblijft en eventuele
geschillen kunnen verwezen worden naar andere rechtbanken dan die van de lidstaat waar de
consument woont of gewoonlijk verblijft.
Handtekening van de consument:

Deel 3:
Aanvullende informatie waarop de consument recht heeft en waar deze specifiek kan worden ingewonnen
(bijvoorbeeld in welk hoofdstuk van een algemene brochure) indien deze hieronder niet wordt verstrekt:
 Voorwaarden om de overeenkomst te beëindigen, de gevolgen van de beëindiging en informatie over
de eventuele aansprakelijkheid van de consument voor kosten die uit de beëindiging kunnen
voortvloeien:
 Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar met
betrekking tot de overeenkomst, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten.
 Indien van toepassing, de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
Bevestiging van de ontvangst van informatie:
Handtekening van de consument:

