Betwiste Visa transactie
BELANGRIJK: Elke onduidelijke transactie op uw rekeningoverzicht moet binnen 45 dagen na de boekingsdatum bij Qander worden
gemeld. Het niet tijdig of onvolledig toesturen van dit formulier en de gevraagde documenten, heeft consequenties voor het correct en
tijdig in behandeling nemen van uw betwiste transactie. Hebt u nog vragen, dan kunt u op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur
contact opnemen met een van onze medewerkers: 073 - 646 25 30.
Voorletters

Voorvoegsel

Postcode 		
Nummer creditcard

4 1 5 5

Achternaam

Cardholder name

Huisnummer

Zipcode/Housenumber

0 1

Cardnumber

Rekeningoverzicht van

-

-2 0

Statement date

Datum transactie

-

-2 0

Transaction date

Naam van de retailer, waarvan u de transactie betwist
Bedrag van de transactie

Merchant name

,

E

Amount of transaction

LET OP! 1. Gebruik voor elke betwiste transactie één formulier.
2. Stuur altijd een (kopie) rekeningoverzicht/transactieoverzicht met daarop de transactie die u betwist, mee met dit formulier.
3. Vergeet niet de aanvullende gegevens (indien van toepassing) mee te sturen.
4. Plaats de handtekening van u, en indien van toepassing uw partner, onderaan dit formulier.

Stuur dit formulier (en de gevraagde documenten) naar:
Qander t.a.v. afdeling fraude, Postbus 3369, 5203 DJ ’s-Hertogenbosch.
U kunt de documenten ook scannen of fotograferen en sturen naar: fraude@qander.nl
Graag hieronder aankruisen waar uw betwiste transactie over
gaat, uw handtekening(en) plaatsen en de gevraagde documenten meesturen.

DISPUTES

A. Hiermee bevestig ik, dat noch ik noch een andere voor
mijn rekening gemachtigde Visa Cardhouder toestemming heeft
gegeven om bovenstaande transactie uit te voeren.

A. I confirm neither I, nor any additional cardholder assigned to my account, authorised or participated in the
above transaction.

B. Ik of de door mij gemachtigde creditcardhouder heeft op
-2 0
de relatie opgezegd betreffende de
automatische belasting van mijn creditcardrekening bij een accepterende retailer. Een kopie van uw opzegging bijsluiten a.u.b.

B. I, or my additional cardholder have cancelled the
continous authority with the merchant on (date).
Please enclose a copy of the cancellation letter.

C. Van mijn creditcardrekening is onterecht meerdere malen
een bedrag afgeschreven, namelijk
keer. Voor slechts één van
deze afschrijvingen heb ik toestemming gegeven.

C. My account has been charged (number) times. Only
one of these transactions was authorised.

D. Het bedrag op de aankoopnota is anders dan het bedrag
op het rekeningoverzicht. Een kopie van uw aankoopnota
bijsluiten a.u.b.

D. The amount on the transaction slip I have differs from
the amount on the statement. Please enclose a copy
of the transaction slip.

E. Ik ben in het bezit van een creditnota voor deze transactie.
Een kopie van de creditnota bijsluiten a.u.b.

E. I have a refund voucher for this transaction. Please
enclose a copy of the refund slip.

F. Ik heb de aankoop niet met mijn creditcard gedaan, maar
met een ander betaalmiddel. Een kopie van uw aankoopbon
bijsluiten a.u.b.

F. I have paid for the item by other means. Please
enclose a copy of the slip to show this.

G. Ik heb het artikel teruggebracht en daarvoor een bevestiging ontvangen van de retailer, waarvan bijgaand bewijs.
Een kopie van de creditnota bijsluiten a.u.b.

G. The item has been returned and a refund confirmed. Please enclose a copy of the refund slip.

H. Ik heb de bestelde goederen niet ontvangen en heb hierover contact gehad met de accepterende retailer op:
- 2 0
De details over de levering, bijv. de
kopie van de aankoopbon, bijsluiten a.u.b.

H. I have not received the items purchased and have
spoken to themerchant on (date). Please enclose
details of the expected arrival time i.e. copy invoice.

Getekend op

-

Handtekening creditcardhouder II/partner

- 2 0

te

Qander is een handelsnaam van Qander Consumer Finance BV.

(woonplaats)
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Handtekening creditcardhouder I

