
I. Uw recht op herroeping tegen Homelike Internet GmbH:  
 
U heeft ingestemd met een onmiddellijke aanvang van de uitvoering van de diensten van 
Homelike en u hebt bevestigd dat u weet dat u het recht op herroeping verliest zodra 
Homelike de overeenkomst volledig uitvoert. Aangezien Homelike de door u aangeboden 
accommodatie met succes heeft geregeld, is de overeenkomst nagekomen en is uw 
herroepingsrecht vervallen. 
 
II. Herroepingsinstructie 
 
Herroepingsrecht 
 
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de 
overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. Om het 
herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Homelike Internet GmbH , Hansaring 97, 
50670 Köln, Tel.: +49 221 988 611 88, Email: support@thehomelike.com) via een 
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van 
uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het 
bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de 
herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening 
van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
 
Gevolgen van de herroeping 
 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft 
gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge 
van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste 
standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de 
hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij 
betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie 
heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor 
zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 
 
Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de 
herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u 
ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, 
vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst 
 
 
 
III. Annuleringsformulier (zie volgende pagina)  



Modelformulier voor herroeping 

 

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.) 

-  Aan:  
Homelike Internet GmbH, Hansaring 97, 50670 Köln, Deutschland | (+49) 221-98861188 | 
support@thehomelike.com 

-  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. 

 


