standaardinformatie inzake consumptief
krediet betreffende het pakket van ixorg

1.

identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet
Aanbieder van krediet
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Webadres

2.

ixorg NV
P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere
088-4446955
service@ixorg.nl
ixorg.nl

beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct
Het soort krediet

Doorlopend krediet voor het afgenomen pakket.

Het totale kredietbedrag
Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedragen
die op grond van een kredietovereenkomst beschikbaar
worden gesteld.

Uw totale kredietruimte is EUR 240. Bij een pakket voor zowel
mondzorg als fysiotherapie is de totale ruimte ook EUR 240.

De voorwaarden voor kredietopneming
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u het geld
zal ontvangen.

ixorg verschaft het krediet automatisch wanneer een
rekening vanwege tandheelkundige of fysiotherapeutische
hulp voor u bij ixorg wordt ingediend die hoger is dan het
saldo dat u heeft opgebouwd en waarvoor u nog voldoende
kredietruimte heeft. De totale kredietruimte bedraagt EUR 240.

De duur van de kredietovereenkomst

Het krediet vormt een onverbrekelijk geheel met de
overeenkomst en het afgenomen pakket bij ixorg. Die
overeenkomst wordt voor tenminste één jaar aangegaan en
wordt daarna voor onbepaalde tijd verlengd. Daarna kan de
overeenkomst maandelijks worden opgezegd.

Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde
waarin de termijnen worden toegerekend

U dient het volgende te betalen:
Het opgenomen deel van het krediet, af te lossen
in maximaal 11 maandelijkse termijnen (via de
maandbudgetten).

Totaal door u te betalen bedrag
Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal,
vermeerderd met de rente en eventuele kosten in verband
met uw krediet.

Het opgenomen deel van het krediet. U betaalt voor het
krediet geen rente of extra kosten. De totale kredietruimte
bedraagt EUR 240.

Het krediet wordt verleend in de vorm van uitstel van
betaling voor een dienst door een ander dan ixorg.
Naam van de dienst
Contante prijs

U wordt door ixorg krediet verleend ten behoeve van de
( gedeeltelijke) dekking van uw kosten voor tandheelkundige
of fysiotherapeutische zorg. De contante prijs is afhankelijk
van de specifieke zorg die u heeft genoten.
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3.

kosten van het krediet
De debetrentevoet of, indien van toepassing, de
verschillende debetrentevoeten die van toepassing
zijn op de kredietovereenkomst

De effectieve rente is 0% per jaar.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks percentage
van het totale kredietbedrag.
Aan de hand van het JKP kunt u verschillende aanbiedingen
onderling beter vergelijken.

Het JKP is 0%.

Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in
voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden,
verplicht om

het krediet vormt een integraal onderdeel van de
overeenkomst betreffende het afgesloten pakket bij ixorg.

•

een verzekering ter waarborging van het krediet af te
nemen, of

Nee

•

een andere overeenkomst voor nevendiensten te
sluiten?
Indien de kosten van deze diensten de aanbieder van
krediet niet bekend zijn, worden zij niet in het JKP
opgenomen.

Nee

Met het krediet verbonden kosten
Kosten in het geval van betalingsachterstand
Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben
(bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kredietverkrijging
bemoeilijken.

Bij betalingsachterstand wordt de wettelijke rente over
het door u verschuldigde bedrag onder de overeenkomst
betreffende het pakket van ixorg en de wettelijk toegestane
incassokosten in rekening gebracht.
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4.

overige juridische aspecten die van belang zijn
Herroepingsrecht
U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode
van 14 kalenderdagen te herroepen.

U heeft het recht de overeenkomst betreffende het
afgesloten pakket bij ixorg binnen een periode van 14
kalenderdagen te herroepen.

Vervroegde aflossing
U hebt te allen tijde het recht het krediet volledig of
gedeeltelijk vervroegd af te betalen.

U heeft te allen tijde het recht het krediet volledig
of gedeeltelijk vervroegd af te betalen.

Raadpleging van een gegevensbank
De aanbieder van krediet dient u onverwijld en zonder kosten
in kennis te stellen van het resultaat van een raadpleging
van een gegevensbestand, indien een kredietaanvraag
op basis van een dergelijke raadpleging is verworpen. Het
voorgaande is niet van toepassing indien het verstrekken
van dergelijke informatie op grond van communautaire
wetgeving verboden is of indruist tegen de doelstellingen
van de openbare orde of de openbare veiligheid.

Nee

Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te
ontvangen
U hebt het recht om op verzoek kosteloos een exemplaar
van de ontwerpkredietovereenkomst te verkrijgen. Deze
bepaling is niet van toepassing indien de aanbieder van
krediet ten tijde van het verzoek niet voornemens is de
overeenkomst met u aan te gaan.

U heeft het recht om op verzoek kosteloos een exemplaar
van de ontwerpovereenkomst betreffende een pakket van
ixorg te verkrijgen.
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5. 	aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van
financiële diensten
a) betreffende de aanbieder van krediet

ixorg NV is statutair gevestigd te Almere en aldaar
kantoorhoudende te P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere. ixorg
NV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel MiddenNederland onder nummer 58314709.

De toezichthoudende autoriteit

Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50,
1017 HS Amsterdam (www.afm.nl).

b) betreffende de kredietovereenkomst

Schriftelijk (e-mail geldt ook als schriftelijk) tot
twee weken nadat de overeenkomst betreffende het

Registratie

Uitoefening van het herroepingsrecht

pakket van ixorg tot stand is gekomen.
Herroeping na deze termijn is niet mogelijk. U bent
dan definitief aan de overeenkomst betreffende
het gebonden. Herroepen kan via e-mail of per post.
Relevante adressen vindt u op de contactsectie op ixorg.nl.

De wetgeving die door de aanbieder van krediet
wordt gebruikt als grondslag voor de totstandbrenging van
betrekkingen met u voorafgaand aan het sluiten van de
kredietovereenkomst

Nederlands recht.

Clausule inzake het op de kredietovereenkomst van
toepassing zijnde recht en/of de bevoegde rechter

Op de overeenkomst betreffende het pakket
van ixorg is Nederlands recht van toepassing.

Taalregeling

Alle communicatie betreffende het pakket
van ixorg is in het Nederlands.

c) betreffende beroepsprocedures

ixorg heeft een klachtenprocedure. Eventuele
klachten kunnen schriftelijk (e-mail geldt ook als
schriftelijk) worden ingediend op de adressen die te
vinden zijn op de contactsectie op ixorg.nl. Mocht de
klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan
bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan
de Financiële Ombudsman van het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (voor adres en meer informatie,
zie www.kifid.nl). U kunt uw klacht ook aan de rechter
voorleggen.

Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke
klachten- en beroepsprocedures
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