BIJLAGE 1.
STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE
GEBRUIK IN DEELTIJD
Deel 1:
Identiteit, woonplaats en rechtsvorm van de handelaar (handelaren) die partij bij de overeenkomst zal
(zullen) zijn:
Korte omschrijving van het product (bijvoorbeeld beschrijving van het onroerend goed):
Precieze aard en inhoud van de rechten:
Precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en,
indien nodig, de duur ervan:
Datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen:
Indien de overeenkomst betrekking heeft op een specifiek onroerend goed dat in aanbouw is, de datum
waarop de accommodatie en de betrokken diensten en faciliteiten voltooid dan wel beschikbaar zullen
zijn:
Door de consument te betalen prijs om het recht (de rechten) te verwerven:
Beschrijving van de bijkomende verplichte kosten uit hoofde van de overeenkomst; typen kosten en
indicatie van de bedragen hiervoor (bijvoorbeeld jaarlijkse vergoedingen, andere terugkerende
vergoedingen, bijzondere heffingen, plaatselijke belastingen):
Een overzicht van de voornaamste diensten waarvan de consument gebruik mag maken (bijvoorbeeld de
levering van elektriciteit en water, onderhoud, huisvuilafvoer) en een indicatie van het bedrag dat de
consument hiervoor zal moeten betalen:
Een overzicht van de faciliteiten waarvan de consument gebruik mag maken (bijvoorbeeld zwembad of
sauna):
Zijn deze faciliteiten opgenomen in de bovenbedoelde kosten?
Zo niet, gelieve te specificeren welke voorzieningen zijn inbegrepen en voor welke extra moet worden
betaald:
Kan worden deelgenomen aan een uitwisselingssysteem?
Zo ja, wat is de naam van deze regeling?
Indicatie van de kosten voor lidmaatschap en per uitwisseling:
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 overeenkomst indien deze later plaatsvindt.
 Tijdens deze herroepingstermijn is iedere vorm van vooruitbetaling door de consument verboden. Dit
verbod betreft iedere vorm van vergoeding, zoals het doen van een aanbetaling, het verstrekken van
garanties, het reserveren van geld op een rekening, de 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 in de
overeenkomst zijn vermeld.
 Overeenkomstig het internationale privaatrecht kan op de overeenkomst een ander recht van
toepassing zijn dan dat 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 verkregen
(bijvoorbeeld in welk hoofdstuk van een algemene brochure) indien deze hieronder niet wordt verstrekt:
1. INFORMATIE OVER DE VERWORVEN RECHTEN
 De voorwaarden voor de uitoefening van het in de overeenkomst bedoelde recht op het
grondgebied van de lidstaat (lidstaten) waar het onroerend goed zich bevindt of de onroerende
goederen zich bevinden, en informatie of aan die voorwaarden is voldaan dan wel, indien dit niet
het geval is, aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan.
 Wanneer aan de overeenkomst een recht kan worden ontleend op het gebruik van een uit een
bestand te kiezen accommodatie, informatie over de beperkingen voor de consument om op enig
tijdstip van enige accommodatie van dat bestand gebruik te maken.
2. INFORMATIE OVER HET ONROEREND GOED
 Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op een specifiek onroerend goed, een nauwkeurige en
gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed en de ligging ervan; wanneer de overeenkomst
betrekking heeft op een aantal onroerende goederen (multiresorts), een passende beschrijving van
de onroerende goederen en de ligging ervan; wanneer de overeenkomst betrekking heeft op andere
accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de
voorzieningen.
 De diensten (bv. elektriciteit, water, onderhoud, huisvuilafvoer) waarvan de consument gebruik
mag maken of die hem ter beschikking zullen staan en onder welke voorwaarden.
 Indien van toepassing, de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een zwembad, sauna enz.,
waarvan de consument gebruik mag maken of die hem ter beschikking kunnen staan en onder
welke voorwaarden.
3. BIJKOMENDE EISEN BETREFFENDE ACCOMMODATIE DIE IN AANBOUW IS (indien van
toepassing)
 De staat van afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie volledig
gebruiksklaar maken (gas, elektriciteit, water en telefoon) en alle faciliteiten waartoe de

consument toegang heeft.
 De termijn voor de afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie volledig
gebruiksklaar maken (gas, elektriciteit, water en telefoon) en een redelijke schatting van de
einddatum voor de afwerking van alle faciliteiten waartoe de consument toegang heeft.
 Het nummer van de bouwvergunning en naam en volledig adres van de bevoegde instantie of
instanties.
 Een garantie betreffende de afwerking van de accommodatie of een garantie betreffende de
terugbetaling van reeds gedane betalingen indien de accommodatie niet wordt afgewerkt en, in
voorkomend geval, de voorwaarden voor de toepassing van deze garanties.
4. INFORMATIE OVER DE KOSTEN
 Een nauwkeurige en correcte beschrijving van alle kosten die met de overeenkomst betreffende
gebruik in deeltijd gepaard gaan; de wijze waarop deze over de consumenten zullen worden
omgeslagen en hoe en wanneer deze kosten kunnen worden verhoogd; de methode voor de
berekening van het bedrag van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het onroerend
goed, de wettelijk verplichte heffingen (bv. belastingen en rechten) en de algemene
administratieve kosten (bv. beheer, onderhoud en herstellingen).
 Indien van toepassing, informatie over de vraag of er lasten, hypotheken, bezwaringen of andere
geregistreerde zakelijke rechten ten aanzien van het eigendomsrecht op de accommodatie rusten.
5. INFORMATIE BETREFFENDE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
 In voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van aanvullende
overeenkomsten en de gevolgen van deze beëindiging.
 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.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
 Informatie over de wijze waarop onderhoud en herstellingen aan het goed alsmede de administratie
en het beheer geregeld zijn, inclusief of en hoe de consument invloed kan uitoefenen op en kan
deelnemen aan beslissingen over deze kwesties.
 Informatie of het mogelijk is toe te treden tot een systeem voor de doorverkoop van de in de
overeenkomst bedoelde rechten, informatie over het desbetreffende systeem en een indicatie van
de kosten die verbonden zijn aan doorverkoop via dit systeem.
 Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar met
betrekking tot de overeenkomst, bv. in verband met beheersbeslissingen, verhoging van kosten en
de behandeling van vragen en klachten.
 Indien van toepassing, de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Bevestiging van de ontvangst van informatie:
Handtekening van de consument:

