Informatie rondom herroepen en retour
Herroepen en retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te
herroepen. U heeft na herroeping nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U
krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de
kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u
gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren
en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons
geretourneerd worden. U ontvangt dan nadere instructies. Wij zullen vervolgens het
verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugbetalen
op dezelfde wijze als u heeft betaald nadat het product in goede orde retour ontvangen is.

Acceptatievoorwaarden:
Wij kunnen alleen retouren accepteren die voldoen aan de volgende eisen
•

•
•
•
•
•

U mag een artikel binnen 14 dagen na ontvangst ruilen of
retourneren. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat
u uw bestelling ontvangen heeft. Bij deelleveringen gaat
deze termijn in zodra u het laatste artikel uit uw bestelling
ontvangen heeft.
Het artikel is in de originele staat, niet gedragen en niet
gewassen.
De verpakking is, vanuit hygiënisch oogpunt, ongeopend.
De verpakking is verzegeld en de verzegeling is niet
verbroken.
De verpakking is niet kapot en ontbreekt niet.
Als een artikel beschadigd of incompleet is, wordt
waardevermindering in rekening gebracht.
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Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en MEEZENDEN MET DE RETOURZENDING als u de
overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Eleganties h/o
Bakker’s Handelsonderneming
Prins Frederiklaan 44
3818 KD AMERSFOORT
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende
de
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)
herroep/herroepen (*):

De reden is (niet verplicht, maar we horen het graag van u):

Besteld op (DD-MM-YYYY) :

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)

Datum(DD-MM-YYYY):
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bestelnummer :

