
Art. VI.51, §1 Wetboek Economisch Recht. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen 

overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon 

die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in 

acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het 

terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat d eze 

laatste de kosten moet dragen. 

 

 

A r t n r . O m s c h r i j v i n g A a n t a l E e n h e i d s p r i j s 

LE  TREND, KORTE STEENSTRAAT 27, 8500 KORTRIJK, BELGIË 

 

  HERROEPINGSRECHT  CONSUMENTEN - RETOURFORMULIER*   
 
Datum :      /     / 

 

RETOURPROCEDURE 

1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen en dus bepaalde artikelen te retourneren dient onderstaand retourformulier 
volledig te worden ingevuld om vervolgens per e-mail info@le-trend.com en uiterlijk binnen de 14 dagen na 
ontvangst van de bestelling aan LE TREND te versturen; 

2. Het origineel van onderstaand retourformulier wordt samen met de artikelen in de originele verpakking teruggestuurd 
aan LE TREND, Korte Steenstraat 27 te 8500 Kortrijk, waar de retourzending administratief zal worden verwerkt. 

 

RETOURINFORMATIE 

Ordernummer .................................................................................................................................................. 

Factuurnummer + datum .................................................................................................................................................. 

Naam .................................................................................................................................................. 

Adres .................................................................................................................................................. 

E-mail adres .................................................................................................................................................. 

IBAN + BIC .................................................................................................................................................. 
 

 
....................................... .................................................................................... ............................................ ................................. 

....................................... .................................................................................... ............................................ ................................. 

....................................... .................................................................................... ............................................ ................................. 

....................................... .................................................................................... ............................................ ................................. 

Reden van retour:.............................................................................................................................................................................. 

Datum van ontvangst:  ...................................................................................................................................................................... 

RETOURADRES 

- De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten voor de retour. LE TREND zal de verzendkosten enkel dragen voor verkeerd geleverde 
producten. LE TREND kan niet aansprakelijk worden gesteld voor pakketten die beschadigd of verloren zijn tijdens het transport. 

- Teruggestuurde artikelen moeten ongedragen zijn en de originele labels van de artikelen moeten nog aanwezig zijn; de artikelen moeten 
terugbezorgd worden zonder beschadiging. 

- Schoenen moeten worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking, of in een andere stevige kartonnen verpakking. Indien dit niet 
het geval is, kan LE TREND de retour weigeren. 

- Items gekocht met korting of tijdens de solden kunnen niet worden teruggestuurd. 
 

Handtekening:

mailto:info@le-trend.com


 

 

 


	RETOURPROCEDURE
	RETOURINFORMATIE
	RETOURADRES
	Handtekening:


