Online WinkelStraat Nederland bestaat uit:
JUNAI.nl
AllesTegenOngedierte.nl
AllesTegenBloedluis.nl

Dank voor uw aankoop bij 1 van onze winkels! Door het downloaden van dit formulier geeft u aan dat u 1 of meerdere
artikel retour wilt zenden. Uiteraard vinden wij dit jammer maar we doen er natuurlijk niet moeilijk over!
Bij Online WinkelStraat Nederland heeft u het recht om tot 61, in tegenstelling tot de wettelijke 14, kalenderdagen na
ontvangst van de bestelling deze (gedeeltelijk), zonder opgave van reden, te annuleren. Dit kunt u kenbaar maken
door contact met ons op te nemen. Daarna heeft u nog 14 kalenderdagen de tijd om uw product(en) retour te sturen
met dit ingevulde retourformulier. Uiteraard kunt u ook uw producten binnen de bedenkperiode van 61 dagen direct
terugsturen met dit ingevulde retourformulier, eerst contact opnemen is dan niet nodig.
U krijgt na ontvangst van de artikelen door ons binnen 7 kalenderdagen het volledige orderbedrag inclusief
verzendkosten (met een maximum van €5,95 en alleen bij het retour sturen van de gehele bestelling) gecrediteerd.
De kosten voor het retour sturen of brengen zijn voor eigen rekening en risico. U kunt gebruik maken van een
vervoerder naar keuze.
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 Online WinkelStraat Nederland geretourneerd
moeten worden. Het artikel mag geenszins gedragen, gebruikt of gewassen zijn. Bij schade, ontbrekende verpakking,
gebruik of andere redenen waardoor het product onverkoopbaar is geworden zal Online WinkelStraat Nederland een
percentage inhouden van het aankoopbedrag. Bij een ontbrekende verpakking 25%, bij onherstelbare gebruikssporen
75% en bij defecte goederen 100%.

In te vullen in geval van retour:
Ik, __________________________________________________ (Voorletters + Naam)
deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ik heb deze producten ontvangen op ________________________ (Ontvangstdatum).
Mijn ordernummer is _______________________________ (Staat op de pakbon en factuur).
_________________________ (Woonplaats)
_________________________ (Datum)
_________________________ (Handtekening)
Uw pakket kunt u terugsturen via een verzender naar keuze. U kunt het pakket sturen naar: Online WinkelStraat
Nederland, Pekelwerk 38, 9663AW Nieuwe Pekela.

