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Formulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen als
consument.
Ik deel u hierbij mede dat ik (consument) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering of van de volgende dienst herroep.
Goederen/ levering/ dienst ontvangen op (*): ____________________________________________
Voor- en achternaam consument: ______________________________________________________
Ik heb deze goederen/ levering/ dienst besteld als:

consument / bedrijf (*)

Factuurnummer, zoals vermeld op de factuur: ___________________________________________
Handtekening van consument: ____________________________________________________
Datum: _______ - ________ - 20_____
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Wij houden aan ons aan de wet ‘kopen op afstand’:
 De Wet "Kopen op Afstand" geldt alleen bij consumentenkoop, oftewel een koop tussen een
zakelijke verkoper (Bureau Geluid) en een consument. Een consument is iemand die per definitie
niet handelt vanuit een beroep of een bedrijf. Een bedrijf, of iemand die een bestelling plaatst uit
naam van een bedrijf, kan zich dus niet beroepen op het consumentenrecht.
 Op elke aankoop uit onze webshop zit een wettelijke bedenktijd van 14 dagen indien het gaat om
een consumentenaankoop, dus niet een aankoop door een bedrijf, of een aankoop van iemand die
een bestelling plaatst uit naam van een bedrijf. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst
van het produkt. Indien u retourneert moet dit binnen 14 dagen.
 De originele verpakking mag niet gescheurd, geplet of beschadigd zijn als u een produkt
retourneert.
 Het produkt is niet gebruikt en is alleen uit de verpakking gehaald om de functionaliteit ervan te
testen zonder het te gebruiken.
 Retour gezonden producten zullen na ontvangst worden geïnspecteerd. Indien uit de inspectie
blijkt en aantoonbaar is dat het produkt is gebruikt dan wel niet meer geschikt is voor
wederverkoop zal de retourzending niet geaccepteerd worden.
 De kosten voor retourzending zijn voor uw rekening, het retourbedrag is het aankoopbedrag
inclusief de aankoopverzendkosten, dus niet de retourverzendkosten.
 U vult voor het terugzenden van produkten dit formulier in.
 Dit formulier is naar waarheid ingevuld en bevat de voor- en achternaam van de consument.
 Stuur dit formulier en de goederen goed verpakt en gefrankeerd toe aan het bovenstaande adres.

