Daimler Truck
Stand: 13-03-2020

Clausule inzake opzegging
Recht op opzegging
U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract op te zeggen.
De opzegtermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop het contract afgesloten is.
Als u uw recht op opzegging wilt uitoefenen, moet u ons, Daimler Truck AG in 70546 Stuttgart, door
middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief, een fax, of een email) op de hoogte stellen van uw besluit het contract op te zeggen. Voor meer informatie kunt ons bellen
op het nummer 00800 5 777 7777.
U neemt de opzegtermijn in acht als u de kennisgeving aangaande de uitoefening van het recht op
opzegging verstuurt voordat de opzegtermijn verloopt.
Indien u in het kader van dit contract over een recht op opzegging beschikt, bent u met een effectieve
opzegging van dit serviceverleningscontract ook niet meer aan het hieraan gekoppelde
betalingsservicecontract met UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG gebonden.
De opzegging dient te worden verzonden naar Daimler Truck AG, niet UNION TANK Eckstein GmbH & Co.
KG.
Gevolgen opzegging
Als u dit contract opzegt, dienen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, onverwijld en uiterlijk
binnen veertien dagen terug te betalen, tellend vanaf de dag dat de kennisgeving over uw opzegging van
het contract bij ons is ontvangen. Voor deze restitutie hanteren we dezelfde betaalwijze als welke u bij
de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; er
worden u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
Indien u erom hebt gevraagd deze services gedurende de opzegtermijn te laten beginnen, dient u ons
een bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de tot het moment waarop u ons in kennis
stelt van uw uitoefening van uw recht op opzegging met betrekking tot dit contract reeds geleverde
services in verhouding tot de totale omvang van de in het contract geregelde services.
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