
BIJLAGE 4. 
 

STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR UITWISSELINGSOVEREENKOMSTEN 
 

Deel 1: 
 

Identiteit, woonplaats en rechtsvorm van de handelaar (handelaren) die partij bij de overeenkomst zal 
(zullen) zijn: 

Korte omschrijving van het product: 

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: 

Door de consument te betalen prijs voor zijn lidmaatschap van het uitwisselingssysteem: 

Beschrijving van de bijkomende verplichte kosten uit hoofde van de overeenkomst; typen kosten en 
indicatie van de bedragen hiervoor (bijvoorbeeld kosten voor verlenging, andere terugkerende 
vergoedingen, bijzondere heffingen, plaatselijke belastingen): 

Een overzicht van de voornaamste diensten waarvan de consument gebruik mag maken: 

Zijn deze diensten opgenomen in de bovenbedoelde kosten? 

Zo niet, aangeven wat is inbegrepen en waarvoor moet worden betaald (kostentypen en indicatie van de 
bedragen aangeven, bijvoorbeeld een raming van de prijs die voor afzonderlijke uitwisselingstransacties 
moet worden betaald, met inbegrip van de eventuele extra vergoedingen): 

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 deze overeenkomsten indien deze later plaatsvindt. Indien de 
uitwisselingsovereenkomst aan de consument wordt aangeboden tezamen met en op het zelfde tijdstip 
als de overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd, geldt voor beide overeenkomsten slechts een enkele 
herroepingstermijn. 

� 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, 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: 

1. INFORMATIE OVER DE VERWORVEN RECHTEN 

� Uitleg over de werkwijze van het uitwisselingssysteem; de mogelijkheden en voorwaarden voor 
uitwisseling; een indicatie van de waarde die in het uitwisselingssysteem aan het recht van gebruik in 
deeltijd van de consument wordt toegekend en een aantal voorbeelden van concrete 
uitwisselingsmogelijkheden. 

� Een indicatie van het aantal beschikbare vakantieonderkomens, en het aantal leden van het 
uitwisselingssysteem, met inbegrip van de eventuele beperkingen op de beschikbaarheid van een 
bepaalde door de consument gekozen accommodatie tijdens bijvoorbeeld periodes met een sterke 
vraag, de eventuele noodzaak lang van de voren te boeken, en opgave van alle mogelijke beperkingen 
op de keuze van de consument die verband houden met de rechten betreffende gebruik in deeltijd die 
de consument in het systeem inbrengt. 

2. INFORMATIE OVER HET ONROEREND GOED 

� Een korte en passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; indien de 
overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende 
beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen; opgave van de plaats waar de consument 
nadere informatie kan krijgen. 

3. INFORMATIE OVER DE KOSTEN 

� Informatie over de verplichting die op de handelaar rust om, voordat er een uitwisseling plaatsvindt, 
nadere informatie te verstrekken ten aanzien van iedere voorgestelde uitwisseling en ten aanzien van 
eventuele extra kosten die de consument met betrekking tot de uitwisseling worden aangerekend. 

4. INFORMATIE BETREFFENDE DE 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. 

5. AANVULLENDE INFORMATIE 

� 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: 


