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Formulario de Información normalizada de 
Desistimiento en documento aparte destinado a facilitar el derecho de desistimiento 

 

 
Referanse: ____________________________________________________________ 
Inngåelsessted: Kontorer, Hotel Flamingo, Av. España, Núm. 3, Hotel Flamingo, Ur. San 
Eugenio, T.M. Adeje, Postnummer 38660, Santa Cruz de Tenerife, Spania  
Inngåelsesdato: _________________________________________________ 
 

 
STANDARDFORMULAR FOR ANGRETTRETT, PÅ EGET DOKUMENT, 

 SOM HAR TIL HENSIKT Å MULIGGJØRE ANGRERETTEN 
 (Vedlegg til: KJØPEKONTRAKTEN) 

 

Angrerett 
 

Forbrukeren har rett til å trekke seg fra herværende kontrakt innen en frist på fjorten 
kalenderdagen uten å behøve å oppgi noen begrunnelse. 

Angreretten begynner den ................................... (fylles ut av forhandleren før 
formularet overleveres til forbrukeren). 

Hvis forbrukerne ikke har mottatt herværende formular, begynner fristen for angreretten 
å løpe når forbrukeren har mottatt formularet, men den utløper uansett etter ett år og fjorten 
kalenderdager. 

Hvis forbrukeren ikke har mottatt all den påkrevde informasjonen, begynner fristen for 
angreretten å løpe når forbrukeren har mottatt nevnte informasjon, men den utløper uansett etter 
tre måneder og fjorten kalenderdager.  

For å utøve angreretten, skal forbrukeren melde det til forhandleren i form av en 
meddelelse eller melding på følgende måte:  

Melding skal rettes til foretakets forretningsadresse, beliggende i: Avenida España, 
Nummer 3, HOTEL FLAMINGO, Urbanización San Eugenio-Playa de las Américas, 
Postnummer 38670 Adeje, Santa Cruz de Tenerife, Spania. 

Alle meldinger og andre meddelelser som måtte rettes eller skal rettes i utøvelsen av 
angreretten skal være skriftlige og skal sendes, etter forbrukerens valg, per postkontor-faks (“buro-
fax”), telegram, rekommandert brev med mottakelseskvittering eller via en notar. Alle meldinger 
og andre meddelelser regnes som gyldig foretatt på datoen for overleveringen.   

Skulle forbrukeren velge å benytte angreretten, kan vedkommende ikke belastes noen 
kostnad. 

Forbrukeren kan benytte følgende formular, selv om det ikke obligatorisk: 
 

Forbud mot innbetaling av forskudd 
 

Under fristen for angreretten, tillates ingen forskuddsinnbetaling fra forbrukerens side. 
Forbudet gjelder en hvilken som helst motytelse, herunder betaling, stiftelse av garantier, 
blokkering av beløp på konti, eksplisitt gjeldsbrev osv.  

Dette gjelder ikke bare betaling til forhandler, men også til tredjemann. 
 

Herværende dokument er skrevet både på spansk og på ____________, som er 
erververs språk. Oversettelsen er utført av statsautorisert translatør. Den offisielle 
statsautoriserte oversettelsen er deponert på Adeje eiendomsregister. I tilfelle 
uoverensstemmelse mellom begge versjoner, vil alltid den spanske versjonen gjelde.   
 



Logo 

Formulario de Información normalizada de 
Desistimiento en documento aparte destinado a facilitar el derecho de desistimiento 

 

Ved min/vår underskrift på dette dokumentet, bekrefter jeg/vi at vi er opplyst 
tilstrekkelig tid i forveien om betingelsene for utøvelse av angrefristen, og også om 
forbudet mot forskuddsinnbetaling; som vi har lest, forstått, og godtar. Vi 
undertegner således nedenfor som bevis på enighet.   
Dato …………. 
 
 
 
Underskrift_____________________  Underskrift_____________________ 
Navn: ……………………………….  WORLD WIDE VACACION, S.L.U. 
 (Erverver og forbruker)    (Selger og forhandler) 

 

 
Klippes ------------------------------------------------------Klippes -------------------------------------------------------------Klippes 

 
Klippes ------------------------------------------------------Klippes -------------------------------------------------------------------Klippes 

 
Klippes ----------------------------------------------------------Klippes ---------------------------------------------------------------------Klippes 

 

 
Til den legale representanten for WORLD WIDE VACACION, S.L.U. 
Avenida Bruselas, Núm. 14, Adeje, Santa Cruz de Tenerife, España.   
 
HERR/FRU/FRK____________________________, med gyldig pass av sin nasjonalitet   nummer, 
_______________; som handler på egne vegne, FORKLARER herved, i henhold til og med hjemmel i § 
12, etterfølgende og tilsvarende, i Lov 4/2012, av 6. juli om timesharekontrakter for fast eiendom til 
feriebruk, kjøp av langsiktige ferieprodukter, videresalg, utveksling og skatteregler, AT JEG/VI 
TREKKER MEG/OSS FRA KONTRAKTEN OM KJØP AV RETTIGHETER, datert 
_____________, Referanse _______________ inngått med foretaket WORLD WIDE VACACION, 
S.L.U., som ikke gjengis, for å fattes i korthet. 
 
I ___________, den__  ______ de 2.01_ 
 
 
 
Underskrift ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


