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Finansiering af forbrugerkreditkøb Lennart Lynge Andersen Hent PDF Bogen behandler og analyserer en
række aktuelle spørgsmål i forbrugerkreditkøb. Dette område er bl.a. præget af, at der i de senere år har været
en række sager ved ankenævn og siden 1995 mere end 100 sager ved domstolene, selv om man fraregner de
mere trivelle tilbagetagelser i fogedretten, når køber har misligholdt aftalen. Bogen er hverken en forbruger
eller kreditgiverguide, der giver et hurtigt svar, idet forfatterne sigter på at kunne give et lødigt bidrag til
forståelsen af kreditaftalelovens aktuelle spørgsmål. Dette sker ved, at der som indledning til hvert kapitel i
kort form redegøres for regelsættet, men hvor fremstillingen i øvrigt koncentrerer sig om, hvor der har vist sig
problemer. Dette sker i afsnittet "problematisering". Der ofres ikke meget plads på de spørgsmål, hvor der er
(opnået) enighed, medmindre disse spørgsmål har betydning for de dunkle punkter i lovgivningen.Bogen er
disponeret således:Kapitel 1. Temaet. Kort historisk indføring Kapitel 2. Kreditaftale/kreditkøb Kapitel 3.
Oplysningsreglerne Kapitel 4. Misligholdelsesprocessen Kapitel 5. Forholdet mellem flere rettighedshavere,

herunder betydningen af henstand og kreditudvidelse Kapitel 6. Forhandlerregres Kapitel 7.
Panthaverdeklarationer - Finansieringsdeklaration F Blandt de mange emner, der tages op, kan nævnes
anvendelsesområdet for trepartsforhold i kreditaftalelovens forstand, forholdet mellem forhandleren
(sælgeren) og tredjemand, hvor der er afgivet svigagtige oplysninger, og bogen indeholder den første

gennemgang af den nye panthaverdeklaration. I kapitlet om fogedprocessen er der en særlig gennemgang af
de sager om "økonomisk spekulation og kreditaftalelovens § 41", hvor forbrugere blot afleverer bilen for at få
afsluttet retsforholdet til kreditgiver. Det pointeres, at loven er en forbrugerbeskyttelseslov men ikke en social

beskyttelseslov.
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