Retourformulier/Herroepingsformulier
Hans Schepers Stoffering
Aan:
Hans Schepers Stoffering
De Klerklaan 38
5624 BC EINDHOVEN
E: info@hansschepers.nl
GSM
: 06-53 58 11 23
Tel showroom : 0499-748011
Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. U
krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar
de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u onderstaande formulier invullen en retourneren via
info@hansschepers.nl
Bij Hans Schepers Stoffering geldt voor alle webwinkel bestellingen een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn gaat
in op het moment dat u de bestelling heeft ontvangen. Binnen deze zichttermijn mag u het artikel bekijken. Na het
verstrijken van de zichttermijn is de verkoopovereenkomst een feit.
Controleer direct na ontvangst van de bestelling of het onbeschadigd en compleet bij u geleverd is. Mocht dit niet zo
zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op om dit aan ons te melden.
Retourneren is geen probleem, mits u volgens onze richtlijnen te werk gaat.
Retour binnen 14 dagen na herroeping van de overeenkomst
Het product mag niet zijn gebruikt of beschadigd zijn; en geen gebruikssporen vertonen.
Sommige artikelen mogen niet retour worden gestuurd. Dit geldt onder andere voor:
Artikelen die op maat voor u zijn gemaakt.
Die artikelen die speciaal voor u besteld zijn en niet tot onze standaard artikelen behoren
Kosten van retourneren / terugstorten
De kosten voor het retourneren naar Hans Schepers Stoffering zijn altijd voor eigen rekening.
Uiteraard kunt u het artikel ook zelf terugbrengen.
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.
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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)

Ontvangen op (DD-MM-YYYY)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

IBAN rekeningnummer:

Handtekening van consument(en)

Datum (DD-MM-YYYY)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Order/Bestelnummer:

