
Verwijzing naar herroepingsrecht / 

recht om te herroepen

U hebt  het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen en zonder opgaaf van redenen te 
herroepen. De herroepingstermijn bedraagt  veertien dagen vanaf het  moment waarop u of een door u 
aangewezen derde, zijnde niet de vervoerder, de goederen in ontvangst hebt/heeft genomen.
Om een bestelling te herroepen, dient u de firma 
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duidelijk (bijvoorbeeld via brief, fax of e-mail) op de hoogte te brengen van uw beslissing om de 
koopovereenkomst  te herroepen. U kunt hiervoor het  meegestuurde voorbeeldformulier gebruiken. Dit 
is echter niet  verplicht. Om uw recht  van herroeping te doen gelden, is het voldoende om het bericht 
daarover voor afloop van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze koopovereenkomst herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen die we van u 
ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten, onmiddellijk, doch uiterlijk veertien dagen na 
ontvangst  van uw beslissing om de koopovereenkomst te herroepen, terug te storten. Hiervan 
uitgezonderd zijn extra kosten die gepaard gaan met  een andere leveringswijze dan onze standaard 
verzendmethode. Voor de restitutie van ontvangen betalingen gebruiken we, tenzij anders 
overeengekomen, dezelfde betaalwijze die u tijdens de oorspronkelijke transactie geselecteerd hebt. In 
geen geval zijn hieraan voor u kosten verbonden.

We kunnen wachten met  het terugstorten van de ontvangen betalingen tot  we de goederen terug 
ontvangen hebben of tot we van u het bewijs ontvangen hebben dat u de goederen hebt teruggestuurd.

U dient de goederen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ons meegedeeld te hebben 
dat u de koopovereenkomst  wilt herroepen, aan ons terug te sturen of aan ons te overhandigen. U valt 
binnen de termijn als u de goederen binnen veertien dagen opstuurt.

U dient de directe kosten te betalen om de goederen terug te zenden.
Voor een eventuele waardevermindering van de goederen moet u alleen een vergoeding betalen 
wanneer aangetoond kan worden dat deze waardevermindering het gevolg is van uw handelen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het recht op herroeping geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde 
goederen die uit  het oogpunt van de volksgezondheid of hygiëne niet  teruggenomen kunnen worden 
wanneer de verzegeling na levering verbroken is.
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