Toestelkrediet voorwaarden T-Mobile Zakelijk

2. Toepasselijkheid Toestelkredietvoorwaarden
Wanneer de Klant in termijnen voor het Toestel betaalt, sluit de Klant een Toestelkredietovereenkomst met T-Mobile af. Deze toestelkrediet voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod voor een Toestelkredietovereenkomst van T-Mobile
Netherlands B.V. en T-Mobile Netherlands Finance B.V. (hierna apart en gezamenlijk
te noemen “T-Mobile”) en op de levering en betaling van een telefoon of tablet
(“Toestel”) op basis van een tussen T-Mobile en de Klant gesloten Toestelkredietovereenkomst.De Toestelkredietovereenkomst wordt gesloten naast en los van het
Abonnement op basis waarvan T-Mobile haar (Aanvullende) Diensten zoals bellen en
internet levert en waarop de “Algemene Voorwaarden T-Mobile Zakelijk” van
toepassing zijn (“abonneevoorwaarden”). De in deze Toestelkrediet-voorwaarden met
een hoofdletter geschreven begrippen hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd
in de abonneevoorwaarden tenzij in deze Toestelkredietvoorwaarden afwijkende
definities zijn opgenomen. De abonneevoorwaarden zijn aanvullend van toepassing op
de Toestelkredietovereenkomst. Bij strijdigheden tussen de abonneevoorwaarden en
deze Toestelkredietvoorwaarden, hebben deze Toestel-kredietvoorwaarden voorrang.
Tenzij in deze Toestelkredietvoorwaarden anders vermeld, hebben feiten en
omstandigheden die van invloed zijn op de Overeenkomst voor mobiele telefonie en
de rechten en plichten die daaruit voortvloeien geen invloed op de rechten en
plichten van partijen onder het Toestelkredietovereenkomst. Andersom geldt
hetzelfde.
3. Totstandkoming Toestelkredietovereenkomst
De Toestelkredietovereenkomst komt tegelijkertijd met het Abonnement tot stand,
op het moment dat T-Mobile de aanvraag heeft aanvaard. Het (digitale) aanvraagformulier dient correct te zijn ingevuld.
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4. Duur Toestelkredietovereenkomst
De Toestelkredietovereenkomst wordt aangegaan voor een contractperiode van
12 of 24 maanden en heeft dezelfde duur als het Abonnement.
De Toestelkredietovereenkomst eindigt van rechtswege zodra de Klant alle aan
T-Mobile uit hoofde van de Toestelkredietovereenkomst verschuldigde maandelijkse
betalingen toestelkrediet heeft gedaan.
5. Betaling toestelkrediet
De Klant is uit hoofde van de Toestelkredietovereenkomst maandelijkse betalingen
toestelkrediet voor het Toestel verschuldigd. Deze maandelijkse betalingen
toestelkrediet staan los van de uit hoofde van het Abonnement verschuldigde
Gebruikskosten. De eerste periodieke betaling toestelkrediet voor het Toestel wordt bij
aanvang van de Toestelkredietovereenkomst de Klant gefactureerd en (afgezien van
de eventuele aanbetaling) gedurende de overeengekomen periode van 12 of 24
maanden in termijnen bij de Klant in rekening gebracht via de periodieke factuur als
bedoeld in de abonneevoorwaarden. De factuurperiode van de periodieke factuur
kan langer of korter zijn dan één kalendermaand. In dat geval zal de toestelkrediet
betaling op de 1e en/of laatste factuur naar verhouding worden gefactureerd.
De Klant heeft het recht om op enig ogenblik tijdens de loop van de Toestelkredietovereenkomst gratis en op verzoek een overzicht van de rekening in de vorm van een
aflossingstabel te ontvangen. T-Mobile is gerechtigd de uit het Toestelcontract
voortvloeiende rechten en verplichtingen, waaronder incasso van (achterstallige)
betalingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij.
6. Vervroegde opeisbaarheid/onmiddellijke opeisbaarheid
Het totale openstaande bedrag is direct opeisbaar indien:
a. De Klant na schriftelijke ingebrekestelling gedurende ten minste twee maanden
nalatig blijft met het betalen van de maandelijkse betalingen toestelkrediet;
b. De Klant failliet is verklaard, onder curatele is gesteld of schuldsanering (WSNP)
van toepassing is;
c. De Klant verkeerde of onvolledige informatie heeft verstrekt en T-Mobile bij kennis
van de juiste stand van zaken geen krediet zou hebben verstrekt;
d. De Klant Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat de Klant binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal
verlaten.
7. Betaling
Betalingen van de Klant aan T-Mobile worden eerst in mindering gebracht op de
opeisbare vorderingen van T-Mobile uit hoofde van de Toestelkredietovereenkomst
en vervolgens op de opeisbare vorderingen uit hoofde van
het Abonnement.
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1. Definities:
T-Mobile: T-Mobile Netherlands B.V. KvK nr: 33.26.56.79 en/of T-Mobile Netherlands
Finance B.V. KvK nr 30.14.65.99 statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Waldorpstraat 60, postbus 16272, 2500 BG, Den Haag. T-Mobile
Netherlands Finance BV is een bij de AFM geregistreerde instelling onder nummer
12044333. Onder deze vergunning mag T-Mobile Netherlands Finance BV
consumentenkredieten aanbieden.
T-Mobile Netherlands Finance B.V. verstrekt geen adviezen met betrekking tot de
kredietverlening en verzekeringen.
Toestelkredietovereenkomst: Wanneer de Klant in termijnen voor het Toestel betaalt,
sluit de Klant een Toestelkredietovereenkomst af.
Overeenkomst voor mobiele telefonie:
de overeenkomst voor mobiele telefonie (hierna Abonnement) waarop de
“Algemene Voorwaarden T-Mobile Zakelijk” op van toepassing zijn. Het Abonnement
staat los van de Toestel-kredietovereenkomst.

