
 

VERZAKINGSRECHT voor particulieren 
Via website: De consument heeft 14 dagen de tijd om een overeenkomst 

met betrekking tot de aankoop van een product  zonder opgave van 

redenen te ontbinden. Alle retouren dienen voorafgaand aangemeld te 
worden via het herroepingsdocument. (aanvragen via mail)  Het is de 

ondernemer toegelaten naar de reden van herroeping op te vragen. Deze 
genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een 

vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, 
het product heeft ontvangen. Herroepingsrecht: 14 dagen recht van retour 

indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet. Indien u een 
product terug wilt sturen maakt u gebruik van de instructies op de 

pakbon/retourformulier welke mee wordt gezonden met uw pakket. U 
kunt het complete, ongebruikte, onbeschadigde product terugsturen, in de 

onbeschadigde originele fabrieksverpakking. Het product dient in een zo 
oorspronkelijk mogelijke staat te retourneren.  Het is toegestaan een 

product terug te sturen wat incompleet, gebruikt en/of beschadigd is. De 
schade of ontbrekende onderdelen van het product zullen op het terug te 

betalen bedrag in mindering worden gebracht. De verzendkosten voor het 

retourzendingen zijn voor uw rekening. De retourzending moet binnen de 
termijn van 14 dagen zijn gemeld en uiterlijk op de 14e dag aan ons zijn 

toegekomen. Als er echter slijtage of schade is opgetreden kan die schade 
verrekend worden met het terug te storten bedrag. Binnen 14 dagen na 

ontvangst storten wij uw aankoopbedrag terug inclusief de verzendkosten 
die u eventueel heeft betaald bij het bestellen van het product min de 

eventuele schade. U kunt gebruik maken van het Herroepingsformulier 
(op aanvraag via mail) om van uw aankoop af te zien, en deze aan ons 

ingevuld terug te e-mailen of opsturen. Dit is niet verplicht.  
Niet via Website : bestellingen die NIET via de website besteld werden is 

er geen retourrecht en geldt de wet op handelspraktijken. 


