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Formulier voor herroeping van de overeenkomst  

 Mail ons dit formulier als u de overeenkomst wilt herroepen.  

 Verzenden aan: info@harswinkel.nl  

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de 

volgende goederen/levering (*) herroep/herroepen (*)  

 Mijn gegevens:                                Onderstaande gegevens aanvullen   

Factuurnummer\factuurbedrag  

Factuurdatum   

Mijn e-mailadres   

De bestelling is ontvangen op 

Naam van uw bedrijf   

Mijn naam  

Mijn adres   

Mijn Telefoonnummer  

Mijn IBAN bankrekeningnummer  

Reden van herroeping   

  

Voor het herroepen van de overeenkomst geldt een termijn van 14 dagen, rekenend vanaf datum van 

aflevering (datum volgens PostNL en datum van ontvangst van uw email).  (*) aan te passen naar uw situatie  

 30 dagen termijn voor retourneren  

U kunt uw bestelling zonder opgaaf van reden retourneren binnen 30 dagen na ontvangst van uw    

bestelling.  Voorwaarde is wel dat de artikelen niet zijn gebruikt en onbeschadigd in de originele 

verpakking    verpakt en in degelijke verpakking retour worden gezonden.  

 Na ontvangst wordt dit door onze medewerkers gecontroleerd en bij akkoord wordt uw aankoopbedrag   

binnen 10 werkdagen teruggestort op uw bankrekening.    

Hoe werkt het:   

U vult de ontbrekende gegevens aan op het bovenstaande formulier voor herroeping, scant het en stuurt 

dit naar    het aangegeven e-mailadres. U stuurt vervolgens uw volledig bestelling compleet en 

onbeschadigd retour (begeleidt met dit formulier en kopie van uw factuur) in de originele verpakking naar 

onderstaand adres, dit kunt u uitknippen en op de doos plakken.  

Let op!  Onvolledige, beschadigde of gebruikte artikelen in retourzendingen kunnen niet in behandeling 

worden genomen.  Over ontbrekende, beschadigde of aangebroken producten vindt geen restitutie 

plaats!  U betaalt zelf de verzendkosten voor het retourneren.  U kunt geen delen van de zending retour 

sturen.   
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