
Koop en retour voorwaarden (NL)

Het invulbare formulier voor ontbinding / herroeping is te vinden op de tweede pagina van dit
document (het invullen van dit document is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen).

Nadat de klant / of een door de klant aangewezen 3e persoon het product heeft ontvangen,
heeft de klant 14 dagen de kans om het product te retourneren (Dit geldt niet voor
gepersonaliseerde merchandise).

Nadat de klant een herroeping heeft aangevraagd, wordt het bedrag binnen 14 dagen
teruggestort op uw rekening. Als de klant een of meerdere artikelen uit de bestelling houdt, krijgt
de klant enkel de kosten van de rest van de bestelling terug, niet de verzendkosten of eventuele
administratiekosten.

Kleding, tote bags en soortgelijke producten vallen onder het normale retourbeleid, wat betekent
dat de klant het volledige bedrag terugkrijgt bij het retourneren, als dit binnen het termijn van 14
dagen gedaan wordt.

Dit geldt niet wanneer er gebruikssporen zoals vlekken, slijtage of overige schade te zien zijn op
de kleding, nadat de verpakking is geopend. Wanneer u merchandise retourneert met schade
worden de kosten daarvan niet vergoed en dient de klant dit zelf te betalen.

Verzegelde producten waaronder cd’s en lp’s zijn verzegeld en kunnen bij het verbreken van de
verzegeling niet meer worden geretourneerd.

De verzendkosten van het retourneren dient de klant zelf te betalen, tenzij dit anders is
afgesproken met de verkoper. Dit dient dan vermeld te worden in het formulier voor herroeping.



Formulier voor ontbinding / herroeping (NL)

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan Michelle David V.o.F., Lijndraaier 140, 1625 ZT Hoorn, The Netherlands:

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 (*)/Ontvangen op (*) :

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


