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1. Factuur 
 

Als u een aankoop doet en u betaalt per factuur, heeft dit voor u als voordeel dat u pas hoeft te betalen als de 

goederen bij u zijn afgeleverd. U kunt voordat u gaat betalen ook vooraf controleren of de levering heeft 

plaatsgevonden conform de door u geplaatste bestelling. 

 

2. Wijze van betalen  

 
We willen u attent maken op het feit dat het bedrijf waar u uw aankopen heeft gedaan het ontvangstrecht 

voor de betaling heeft doorgegeven aan Collector Credit AB, 556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg, 

Zweden (”Collector”). Er kan uitsluitend rechtsgeldig en bevrijdend worden betaald op het rekeningnummer 

(DE34514303006495090001) ten name van Collector. Collector is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering 

op u over te dragen aan een derde partij 

 

3. Beoordeling aanvraag  
 

Collector zal, voordat de betaling op rekening kan plaatsvinden, een toesting  doen. Als uw aanvraag om op 

rekening te kopen wordt geweigerd, dan heeft u het recht geinformeerd te worden over de reden van de 

weigering. 

 

4. Betalen via 30 dagen factuur. 
 

Als u gekozen heeft voor het betalen met factuur met een betaaltermijn van 30 dagen, dan zullen 

administratiekosten aangerekend worden zoals afgesproken met het verkooppunt waar u de aankopen heeft 

gedaan. Het factuurbedrag en de contactgegevens van het bedrijf worden vermeld op de bestelbevestiging die 

u ontvangt. De betaling dient te worden gedaan door middel van een overschrijving per bank en moet uiterlijk 

op de vervaldatum op onze rekening staan. Betaalt u voor of uiterlijk op de vervaldatum dan bent u geen extra 

kosten verschuldigd. 

 

5. Betalen via verzamelrekening 
 

Als u gekozen heeft voor het betalen via een verzamelrekening dan komen al uw aankopen van diezelfde 

maand op één factuur te staan en betaalt u maar één keer factuurkosten. De factuurkosten bedragen € 2,95.  

De factuur vervalt op de laatste dag van de maand die volgt op de maand van uw aankopen. Dat betekent dat 

wij u tot maximaal 60 dagen de tijd geven om uw aankopen te betalen. De betaling dient te worden gedaan 

door middel van een overschrijving per bank en dient uiterlijk op de vervaldatum op ons bankrekeningnummer 

te zijn voldaan. Betaalt u voor op uiterlijk de vervaldatum dan bent u geen extra kosten of vergoedingen 

verschuldigd. 

 

6. Verzuim 

 
Indien u niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet ontvangt u een betalingsherinnering waarin u 

wordt gewezen op de te late betaling van het nog verschuldigde bedrag en krijgt u nog 14 dagen de 

gelegenheid om het nog verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Na de eerste betalingsherinnering krijgt u een 

tweede herinnering toegestuurd waarbij de herinneringskosten € 10 bedragen. Hierna krijgt u nog eens 14 
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dagen de tijd om uw factuur te betalen.Na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen termijn bent u over 

het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd alsmede incassokosten conform de Wet 

Incasskosten (WIK). Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over het openstaande bedragen tot € 2.500 

met een minimum van € 40,=. 

 

7. Persoonlijke gegevens  
 

In samenhang met de kredietwaardigheidsbeoordeling zullen we gegevens verzamelen en opslaan. Door het 

verstrekken van uw gegegevens geeft u uitrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en te toetsen. We 

behouden deze gegevens om onze verplichtingen tegen over u te volbrengen, voor het beheer en de 

facturering, voor onze verplichtingen inzake de wetgeving en voor onze en producten en diensten van onze 

partners die zich op de markt bevinden. 

De gegevens worden ook opgeslagen voor nakoming van onze verplichtingen tegenover u en onze business 

partners. 

U kunt te allen tijde bezwaar maken door een schriftelijke kennisgeving. Deze kennisgeving wordt verzonden 

naar customerservice.nl@collector.se. U heeft het recht om één keer per jaar kosteloos een verzoek in te 

dienen over u persoonlijke informatie. Als ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn heeft u het recht om ze te 

laten verbeteren of laten verwijderen. Contacteer hiervoor customerservice.nl@collector.se 

 

8. Klachten 
 

Als u niet tevreden bent over  collector, bent u welkom om dit te melden aan collector, via mail naar 

contactcenter@collector.se of telefonisch via +31708080248. U kan ook contact opnemen met de 

klachtendienst van Collector, via mail naar customerservice.nl@collector.se of telefonisch via +31708080248. 

Collector staat onder supervisie van de ‘ Financial Supervisory Authority (FI), PO Box 7821, SE-103 97 

Stockholm, Zweden’. Als u ontevreden bent over het management bij collector kan u telefonisch contact 

opnemen op het nummer 08-787 80 00. 

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 

Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de 

Nederlandse rechter. 
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