
 

Informatie herroepingsrecht & retour 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te 

annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U 

krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis 

naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 8,95 per pakket, 

raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. 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 contact met ons 

opnemen via verkoop@cameraoccasion.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde 

orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het 

product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

Voorwaarden herroepingsrecht: 

• U mag het product bekijken en beoordelen zoals u dit ook in de winkel zou doen. 

• Camera’s en lenzen mogen beperkt getest worden (max. 30 clicks) 

• U mag het product niet daadwerkelijk gebruiken als u nog niet weet of u het 

houdt of niet.  

• De aanvraag voor retour is d.m.v. onderstaand formulier binnen 14 dagen na 

ontvangst verstuurd naar verkoop@cameraoccasion.com. Het product is ook 

binnen 14 dagen na ontvangst teruggestuurd. 

• Het geretourneerde product is compleet en in originele staat 

Terugbetaling 

• Bij ontvangst van de retour controleren we het product. Wanneer deze in orde is, 

storten we binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug. 

• Kosten voor retour zijn voor eigen rekening  

Retouradres 

Verstuur het product voldoende gefrankeerd met de aankoopnota naar: 

CameraOccasion.com 

Geldersestraat 29 

4191 BA Geldermalsen   

mailto:verkoop@cameraoccasion.com


Formulier voor ontbinding / herroeping 

Verstuur dit formulier enkel als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. 

Aan: 

CameraOccasion.com 

Geldersestraat 29 

4191 BA Geldermalsen 

verkoop@cameraoccasion.com 

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 (*): 

Ordernr. + Product(en): 

 

 

Reden van herroeping: 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

Besteld op:                   Ontvangen op: 

  

 

Naam/Namen consument(en): 

 

 

Adres consument(en):        Handtekening consument 

  

 

Datum: 

 

 


