
CampusShop CampusShop

Campusstraat 1

1234 AB  Eindhoven 

23-07-2012

Aanvraag betalen in termijnen

Ordernummer

Datum

Telefoonnummer

Onderwerp

VOR12073555

Geachte, 

Hartelijk dank voor je bestelling op www.campusshop.nl. Je hebt een aanvraag gedaan om te kunnen betalen in 
termijnen. 

Om te kunnen betalen in termijnen moet je 21 jaar of ouder zijn.  Ben je jonger dan 21 jaar?  Dan  wil dit zeggen dat de 
bestelling (en dus ook deze huurkoopovereenkomst) op naam van één van je ouders moet staan.  Staat de bestelling 
toch op jouw naam? Stuur dan een e-mail met daarin de gegevens van van je ouders/verzorgers naar 
verkoop@campusshop.nl. We sturen je vervolgens een nieuwe huurkoopovereenkomst toe.

Om je bestelling correct te kunnen afhandelen verzoeken wij je:

1. De huurkoopovereenkomst te ondertekenen en hieraan de volgende zaken toe te voegen;
 - Kopie van je geldig legitimatiebewijs
 - Kopie van je bankafschrift met adresgegevens, rekeningnummer en salarisweergave (maximaal 1 maand oud)

2. De huurkoopovereenkomst binnen 7 werkdagen naar ons op te sturen naar onderstaand adres (geen postzegel 
 nodig):
 CampusShop
 Antwoordnummer 13050
 5600 VE Eindhoven

3. Zodra je huurkoopovereenkomst bij ons binnen is gekomen wordt je aanvraag in behandeling genomen.  Je 
 gegevens worden gecontroleerd  op o.a. juistheid en kredietwaardigheid.  Je ontvangt van ons een e-mail waarin 
 staat of je aanvraag is goedgekeurd.

4. Als je aanvraag is goedgekeurd dan dien je de aanbetaling en de 1e termijnbetaling naar ons over te maken. Het 
 bedrag kun je vinden op de volgende pagina.

5. Nadat we je huurkoopovereenkomst  hebben goedgekeurd en we je betaling hebben ontvangen maken we je 
 bestelling gereed voor verzending. 

Wij wensen je alvast veel plezier met je aankoop!

Met vriendelijke groet,

P. Bergsma

CampusShop.nl (onderdeel van KBV B.V.)

Bijlagen: Eenmalige overschrijving en overeenkomst .

0900-7278776
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Geachte,

Op deze pagina vind je een opsomming van je gegevens met daarbij een aantal lege velden. We vragen je deze 
gegevens in te vullen. 
Daarnaast vind je de optelsom van de aanbetaling  en de 1e termijn welke je naar ons dient over te maken voordat we 
je laptop kunnen verzenden. 

Naam

Straat

Postcode/Woonplaats

Rekeningnummer

Ordernummer

CampusShop CampusShop

Campusstraat 1

Datum: _____ / _____/ ______    Handtekening: ______________________

Naam rekeninghouder

Eénmalige overschrijving

VOR12073555

Klantnummer

1234 AB  Eindhoven 

orderdesk@campusshop.nlE-mail

K0687502

____________________________________________

Bedrag aanbetaling € 168,30

€ 42,08

€ 210,38

Bedrag 1e termijn

Totaal te overschrijven

Onze rekeninggegevens

Rekeningnummer

Ten name van

Referentie K0687502/VOR12073555

65.72.41.784

KBV B.V.

Voornaam student

Achternaam student

____________________________________________

____________________________________________

Geboortedatum rekeninghouder ____________________________________________
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OVEREENKOMST 

DE ONDERGETEKENDEN:

1. KBV B.V., gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende Hooge Zijde 30, 5626 DC Eindhoven, ter deze 
 vertegenwoordigd door de heer P. Bergsma,
 hierna tevens te noemen "Verkoper ";
en
2.  CampusShop CampusShop,  geboren op (uw geboortedatum)_____________________ en 
 wonende aan de Campusstraat 1 te 1234 AB  Eindhoven,
 hierna tevens te noemen "Koper ";

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1. Verkoper en Koper zijn met elkaar een huurkoopovereenkomst aangegaan, waarbij de Verkoper in huurkoop heeft
 verkocht aan de Koper, die in huurkoop heeft gekocht: 

1 Stuks Asus X54HR-SX287V-NL 15.6/i3-2310/4/320/HD747 € 499,00
1 Stuks LVS 2012/2013 Standaard 2 jaar Zorgeloos Leren NL
1 Stuks Ondersteuning Sales- en Servicedesk NL0900-727877
1 Stuks 3jr verzekering +Diefstal +Optie gespreid betalen € 91,95
1 Stuks MS Office Professional Plus 2010  NL LVS € 47,25
1 Shipment/administration charge € 35,00
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2. Koper heeft van Verkoper voormelde apparatuur gekocht voor een prijs van € 673,20.
3. Koper betaalt bij ondertekening van de overeenkomst het bedrag zoals omschreven in de eenmalige overschrijving.
4. Het restant van de huurkoopsom na aftrek van de eenmalige overschrijving bedraagt € 479,49  zegge

Vierhonderd negenenzeventig euro en negenenveertig e urocent
 Deze huurkoopsom is als volgt opgebouwd:
 - netto huurkoopsom (aankoopbedrag minus de eenmalige overschrijving): € 462,83
 - kredietvergoeding op basis van de wettelijke rente       € 16,67
 - Totaal                € 479,49
 - In elf maandtermijnen            € 43,59
 Het totaal verschuldigde bedrag moet door Koper worden voldaan in elf maandelijkse termijnen van elk € 43,59   
 Verkoper zal omstreeks de 23ste van elke maand het bedrag innen.
5. De eigendom van voormelde apparatuur wordt aan Koper geleverd en gaat derhalve over op de Koper onder de
 opschortende voorwaarde van algehele betaling van al hetgeen de Koper uit hoofde van deze huurkoopovereenkomst
 verschuldigd is; dit betekent dat Koper de eigendom pas verkrijgt indien hij al hetgeen hij uit hoofde van deze
 overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is aan Verkoper heeft voldaan.
6. Koper/rekeninghouder machtigt Verkoper door ondertekening van deze overeenkomst de onder 4 vermelde 
 termijnbedragen en alle overige bedragen, die Verkoper uit hoofde van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende
 overeenkomsten van Koper te vorderen heeft, maandelijks automatisch van het opgegeven bank/giro-rekening te  af  te 
 schrijven tot het moment dat al hetgeen dat op basis van deze overeenkomst door Koper aan Verkoper 
 verschuldigd is, volledig door Verkoper is ontvangen.
7. De facturatie en automatische incasso van de 2e t/m de 12e maandtermijn is door verkoper  uithanden
 gegeven aan IMNederland Credit Management Services bv te Putten. Betalingen/Afschrijvingen vinden plaats op/vanaf
 het bankrekeningnummer van IMNederland.
8. De aangehechte aanvullende voorwaarden bij deze overeenkomst maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst. 
 Koper verklaart middels ondertekening van deze overeenkomst deze voorwaarden volledig te accepteren.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op ____________ te _________________.

1. Verkoper              2. Koper

Let op! Vergeet niet de aanvullende voorwaarden te paraferen.
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AANVULLENDE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1
De in de overeenkomst vermelde apparatuur wordt op het moment van overdracht in goede staat en zonder enige 
beschadiging aan de Koper in diens feitelijke macht en houderschap overgedragen, hetwelk deze alsdan door 
inontvangstneming verklaart te erkennen.

ARTIKEL 2
De Koper zal bevoegd zijn op de in de overeenkomst vermelde verschijndagen, boven de alsdan volgens de in de 
overeenkomst vermelde opvorderbare termijn, een of meer eerstvolgende termijnen, geheel of gedeeltelijk, mits in het 
laatste geval in ronde sommen van honderd euro of een veelvoud daarvan, dan wel het gehele alsnog verschuldigde 
bedrag vervroegd te betalen.

ARTIKEL 3
Zolang de Koper niet de gehele huurkoopsom en al hetgeen hij te dezer zake verschuldigd is of wordt zal hebben 
voldaan, is de Koper bevoegd de in de overeenkomst vermelde apparatuur overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken. 
Hij zal deze apparatuur niet aan derden in gebruik mogen geven noch in eigendom overdragen en zal hij gehouden zijn 
daarvoor als een goed huisvader te zorgen, deze behoorlijk te onderhouden en daaraan alle nodige reparaties, van welke 
aard en door welke oorzaak ook nodig geworden, op eigen initiatief of op eenvoudige schriftelijke of mondelinge sommatie 
van de Verkoper of diens gemachtigde, terstond door Verkoper te doen uitvoeren. Op eerste verzoek van Verkoper dient 
Koper gedurende de looptijd van deze overeenkomst te allen tijde de hiervoor vermelde apparatuur aan Verkoper ter 
controle te kunnen tonen.

ARTIKEL 4
De in de overeenkomst vermelde apparatuur is van het moment van terbeschikkingstelling af in alle opzichten geheel voor 
rekening en risico van de Koper. Deze zal, niettegenstaande eventuele waardevermindering, beschadiging of verlies, door 
welke oorzaak ook, verplicht zijn tot nakoming van alle voor hem uit deze overeenkomst en de wet voortvloeiende 
verplichtingen.
De Verkoper zal tot geen andere vrijwaring gehouden zijn dan voortvloeit uit art. 7:16 BW.

ARTIKEL 5
Zodra de Koper zal hebben betaald al datgene, wat door hem ingevolge deze overeenkomst verschuldigd is of zal 
worden, zal hij de eigendom van de in de overeenkomst vermelde apparatuur verkrijgen, zonder dat daartoe enige 
verklaring van de zijde van de Verkoper of enige levering op andere wijze zal nodig zijn.

Paraaf verkoper          Paraaf koper
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ARTIKEL 6
In alle gevallen, waarin:
a) de Koper in gebreke blijft, na deswege in gebreke te zijn gesteld, in het betalen van een of meer 
 termijnen der huurkoopsom,

b) de Koper de in de overeenkomst vermelde machtiging voor automatische incasso van de maandelijkse 
 termijnen gedurende de looptijd van de overeenkomst intrekt,

c) de Koper enige uit kracht der wet of van deze overeenkomst op hem rustende verplichting niet nakomt, 
 na deswege in gebreke te zijn gesteld en ter zake nalatig blijvende,

d) de Koper handelt in strijd met enige op hem rustende verplichting,

e) de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, tot afstand van de gemeenschap overgaat, een 
 verzoek tot het verkrijgen van surséance van betaling indient of een verzoek van de Koper aan de 
 rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex 
 art. 284 Fw,

f) beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen of op het verkochte wordt gelegd,

g) de Koper komt te overlijden,

h) de Koper het gekochte gebruikt, en/of laat gebruiken voor een ander doel, dan waartoe het bestemd is,

i) indien het gekochte mocht verloren gaan, door welke oorzaak ook, diefstal en verduistering daaronder 
 begrepen,

zal de Verkoper gerechtigd zijn te zijner keuze het gekochte terug te nemen, of het uit deze overeenkomst verschuldigde 
terstond en in zijn geheel op te eisen.

ARTIKEL 7
Indien ingevolge het in artikel 6 bepaalde de Verkoper de in de overeenkomst vermelde apparatuur heeft 
teruggenomen, zal de Koper het recht hebben doch uitsluitend wanneer de terugneming het gevolg was van 
wanbetaling van verschenen termijn(en) om gedurende veertien dagen na de terugneming deze apparatuur in te lossen 
door betaling van de verschenen termijn(en) en de verschuldigde rente, boete en kosten, zullende door deze inlossing 
de door de terugneming ontstane ontbinding dezer overeenkomst ongedaan gemaakt zijn, zodat deze 
huurkoopovereenkomst alsdan zal herleven met dien verstande, dat het derde en vierde lid van artikel 7A:1576v BW 
alsdan toepasselijk zullen zijn.

ARTIKEL 8
Alle kosten van eventuele ingebrekestellingen of andere exploiten en aanmaningen daaronder begrepen, zullen door de 
Koper moeten worden betaald en gedragen.

Paraaf verkoper          Paraaf koper
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