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Formulier herroepingsrecht  

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

 
Aan LijstenOrnament.nl, De Greune 28A, 7483 PH Haaksbergen, info@lijstenornament.nl: 
 
Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 
goederen herroep/herroepen(*):  
 

Naam  

Adres  

Postcode/Woonplaats  

Ordernummer  

Besteldatum  

Ontvangstdatum  

                               (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
 
 
Ondertekening: (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
 

 
 
Datum:            ______________________ 
 
 
 
Handtekening __________________________________ 
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VOORWAARDEN HERROEPINGSRECHT  
Wanneer uw aankoop niet aan uw verwachting voldoet, kunt u dit formulier invullen en terugzenden als u de 
overeenkomst wilt herroepen. 
 
1. U heeft 14 dagen retourrecht (herroepingsrecht), ingaande op de dag na ontvangst van uw bestelling. 
2. De artikelen dienen indien mogelijk in originele staat te zijn, voorzien van labels en indien mogelijk in 
originele verpakking. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.  
De portokosten en verzendrisico zijn voor eigen rekening en risico.   
 
 
Omdat niet elke vervoerder pakketten met een lengte van 200 cm aanneemt kunt u voor een retourzending gebruik 
maken van de zgn Pick&Return service van onze vervoerder Transmission. Let op: Tansmission rekent voor deze 
service een toeslag van 50% op de originele verzendkosten. Deze verzendkosten zijn afhankelijk van het volume van 
het pakket / gewicht / postcodegebied in NL, wij kunnen de exacte verzendkosten vooraf voor u berekenen.  
 
Geschatte kosten retourzending gebasseerd op een groot pakket 200 x 24 x 21 cm, het pakket wordt door de 
Transmission chauffeur bij u thuis afgehaald. 
 

Postcodegebied NL: 1000-1116, 1119-1789, 1800-3159, 3200-4299, 4600-8879, 8900-9159, 9170-9999 € 24,98 

Postcodegebied NL: 1117-1118, 3160-3199 € 27,79 

Postcodegebied NL: 4300-4599 € 30,59 

Postcodegebied NL: 1790-1799, 8880-8899, 9160-9169 (Waddeneilanden) € 38.96 

 
Geschatte kosten retourzending gebasseerd op een klein pakket 200 x 17 x 10 cm, het pakket wordt door de 
Transmission chauffeur bij u thuis afgehaald.  
 

Postcodegebied NL: 1000-1116, 1119-1789, 1800-3159, 3200-4299, 4600-8879, 8900-9159, 9170-9999 € 20,58 

Postcodegebied NL: 1117-1118, 3160-3199 € 22.34 

Postcodegebied NL: 4300-4599 € 24,25 

Postcodegebied NL: 1790-1799, 8880-8899, 9160-9169 (Waddeneilanden) € 29,96 

 
Rozetten / lijm kunt u eenvoudig retour sturen met PostNL 

Maximale afmeting pakket 100 x 50 x 50 cm € 7,25 

Maximale afmeting pakket 176 x 78 x 58 cm  € 13,50 

 
 
Voor vragen, klachten en/of opmerkingen: 053-4358235 of info@lijstenornament.nl 
 
 
 
Retour adres: Stukadoorsbedrijf Luteijn, De Greune 28a, 7483 PH Haaksbergen. 
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U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te 
beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt 
u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig 
was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.  
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product in bezit heeft gekregen.  
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 
14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.  
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de 
herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit 
krijgt.  
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u de bij de bestelling geleverde brief of het 
modelformulier te gebruiken,  
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.  

 
 


