RETOUR INFORMATIE
(mbt het recht op ontbinding van de koopovereenkomst)
Mocht je bij nader inzien van de koop willen afzien, dan heb je het recht de
bestelling binnen 14 dagen te retourneren.
Stuur de bestelling binnen 14 dagen na levering terug of meld aan
bandpatches.nl binnen 14 dagen dat je dit wilt doen en stuur de bestelling
vervolgens terug binnen 14 dagen volgend op deze melding.
Het melden van je retour kan dmv een e-mail sturen naar info@bandpatches.nl
of door het online herroepingsformulier in te vullen:
https://www.bandpatches.nl/herroepingsformulier
Voeg bij het terugzenden altijd de bestelbon mee of een briefje waarin je zelf de
relevante info schrijft (het bestelnummer en je naam).
Na ontvangst wordt het bedrag binnen 2 weken teruggestort.
Als je meerdere producten besteld had, waarvan je slechts een deel wilt
retourneren, dan wordt alleen het aankoopbedrag van die producten
teruggestort. Het verzendkostendeel van de bestelling wordt dan niet
teruggestort.
Alleen onbeschadigde / ongebruikte artikelen komen in aanmerking voor
(volledige) teruggave.
Je bent als klant zelf verantwoordelijk voor de retourzending, bewaar het
verzendbewijs dus goed. Bij verzending via brievenbuspakje met track & trace
(binnen Nederland) ontvang je ook een verzendbewijs.
De kosten van het retour zenden worden niet vergoed.
Retouradres:
bandpatches.nl
Bazuinlaan 5
3438CP NIEUWEGEIN
NEDERLAND

JE HEBT UITERAARD RECHT OP EEN DEUGDELIJK PRODUCT. BIJ EEN DEFECT OF VERKEERD
GELEVERD ARTIKEL GELDEN ANDERE VOORWAARDEN DAN HIERBOVEN BESCHREVEN, NEEM
IN DAT GEVAL Z.S.M. CONTACT OP VIA: info@bandpatches.nl

Formulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
Je hoeft dit formulier niet te gebruiken (zie uitleg hiernaast), je mag het formulier ook online in de
webwinkel versturen of zelf op een briefje schrijven.

Aan:
bandpatches.nl
Bazuinlaan 5
3438CP Nieuwegein
Nederland

Ik/Wij (*) deel/delen (*) hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Mijn naam:

Mijn adres:

Handtekening:

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

