
INFORMATIE BETREFFENDE HERROEPINGSFORMULIER

Vul het formulier in en stuur het alleen terug als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht.

WWW.LOUISDEPOORTERESTORE.COM

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opga-

ven van rederen te annuleren. Indien uw gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het 

product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de origine-

le staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken 

van dit recht kunt u onderstaande formulier invullen en retournen via mail: support@ldp.be 

Voor extra gemak kunt u dat ook doen in uw Louis De Poortere Store-account.

LET OP : Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de kosten van het terugzenden de verantwoordeli-

jkheid van de klant zijn en dat we geen verzendkosten terugbetalen. U bent zelf verantwoordelijk voor 

de geretourneerde producten totdat deze door ons ontvangen zijn. We raden u aan een veilige verzend- 

en bezorgmethode te gebruiken. Verzendkosten worden alleen terugbetaald in geval van defecte pro-

ducten of ontvangen van slechte goederen.

ADRES : 

MAIL : 

TEL : 

BTW : 

De Poortere Deco SA

45b Rue de la Royenne

7700 Mouscron

BELGIQUE

support@ldp.be

+32 56 393 300

BE 0469.295.896

HERROEPINGSRECHT

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

http://WWW.LOUISDEPOORTERESTORE.COM
mailto:support%40ldp.be?subject=Herroepingsformulier
mailto:https://www.louisdepoorterestore.com/nl/account/login/?subject=


RETOURFORMULIER

Vul dit formulier in en retourneer dit alleen als u van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken.

De Poortere Deco SA

Rue de la Royenne 45b

7700 Mouscron

BELGIQUE

Tel : +32 56 393 300

Mail : support@ldp.be

Site : www.louisdepoorterestore.com

BTW : BE0469.295.896

NAAR DE AANDACHT VAN 
(retouradres)

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 
goederen herroep : 

Besteld op (DD-MM-JJJJ)

Bestelnummer

Ontvangen op (DD-MM-JJJJ)

Naam consument

IBAN rekeningsnummer

Datum (DD-MM-JJJJ)

Handtekening consument

Adres consument

mailto:support@ldp.be
http://www.louisdepoorterestore.com
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