
Formulier voor herroeping  

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

 
 
Consumenten 
Herroepingsrecht 

Als consument heeft u het recht de 
overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na 
ontvangst van het artikel te herroepen. Wij 
verzoeken u dit te doen door middel van dit 
herroepingsformulier. 

Creditering en terugbetaling 
Direct na ontvangst en controle van de 
retourzending, wordt een creditfactuur 
gemaakt. Hierop worden eventuele 
beschadigingen en tekorten in mindering 
gebracht. Extra kosten voor afwijkende 
verzending (zoals express of ‘geen 
burenlevering’) worden niet gecrediteerd.  
Het creditbedrag wordt, indien van 
toepassing, binnen 5 werkdagen op uw 
rekening overgemaakt. 

 

Bedrijven 
Herroepingsrecht 

Binnen de zichttermijn van 7 dagen, kunt u uw 
zending aan ons retourneren. Uitzonderingen 
hierop zijn drukwerk of speciale aanmaken.  

Creditering en terugbetaling 
Direct na ontvangst en controle van de 
retourzending, wordt een creditfactuur 
gemaakt. Hierop worden, naast de 
annuleringskosten van € 7,99 incl. BTW ook 
eventuele beschadigingen en tekorten in 
mindering gebracht. 
Extra kosten voor afwijkende verzending 
(zoals express of ‘geen burenlevering’) 
worden niet gecrediteerd.  
Het creditbedrag wordt, indien van 
toepassing, binnen 5 werkdagen op uw 
rekening overgemaakt. 

 

Algemeen 
Retourneren 

Wij verzoeken u de goederen zoveel mogelijk 
in de originele verpakking te retourneren. 
Indien u een volledige doos enveloppen heeft 
ontvangen dient u deze in pakpapier of in een 
doos in te pakken om beschadiging van de 
originele doos te voorkomen. 
Wilt u dit formulier met uw retourzending 
meesturen? 
De kosten en het risico voor het retour zenden 
zijn voor uw eigen rekening. Het verzenden 
van één pakket met PostNL kost  ± € 7,00. 

 

— 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 (*): 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :      Bestelnummer: 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 

— Naam/Namen  

 

— Adres: 

 

 

— IBAN Rekeningnummer: 

 

— Handtekening (alleen wanneer dit formulier op 
papier wordt ingediend)  

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY): 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


