Bedankt voor uw bestelling!
Hartelijk dank voor uw bestelling bij Huwelijks Accessoires. Wij wensen u heel veel plezier met uw aankoop en
hopen u snel terug te zien in onze webwinkel.
Levering niet in orde? Neem binnen 24uur contact met ons op.
Retourformulier Huwelijks Accessoires
RETOURNEREN (herroepen)
Wanneer uw aankoop niet aan uw verwachting voldoet, kunt u dit formulier invullen en terugzenden als u de
overeenkomst wilt herroepen. Volg de onderstaande instructies.
1. 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. Voordat u een product terugstuurt dient u eerst
telefonische contact met ons op te nemen.
2. Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier goed door te lezen en volledig in te vullen. Een onjuist of onvolledig
ingevuld formulier zal enige vertraging opleveren in de verwerking en terugbetaling van uw order.
3. Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dienen alle producten te zijn onbeschadigd, ongedragen,
ongebruikt, voorzien van labels en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele gesloten verpakking.
4. Wij verzoeken u om het volledig ingevulde retourformulier en de pakbon mee terug te zenden met uw
retourzending. Dit is gelijk uw herroepingsformulier. U hoeft niet op een ander manier te herroepen.
5. Als u de gehele overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen terug die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere
wijze van levering dan de door onze aangeboden goedkoopste standaard levering). Enkel de kosten voor retour
van uw thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €6,95 per pakket. Het
verzendrisico is ook voor de klant. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de
oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij zullen het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding
van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op. 1. Bedankjes, deze worden speciaal op de wens van de klant
gemaakt, en of, hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. 2.
Haaraccessoires en sieraad mogen in verband met hygiëne alleen teruggestuurd als de verzegeling niet verbroken
is. 3. Drukwerk en maatwerk, dit zijn artikelen die op uw specifieke wensen zijn gemaakt of ingekocht.
De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met onze klantenservice. Tel: 0031 (0)495-470168 of
info@huwelijksaccessoires.nl
Retour adres: Huwelijks Accessoires, Odapark 6, 6021EC Budel, Nederland
Ik/wij deel/delen u hierbij mee dat ik/wij mijn/onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen herroep.
Ordernummer:
Uw naam: ___________________________________
Adres: ______________________________________
Postcode/plaats: ______________________________
Besteld op datum: ___ - ___ - 20___
Ontvangen op datum: ___ - ___ - 20___
Uw IBAN nr.: _________________________________
Uw handtekening:

Datum:

Woont u in België?
Dan ook graag:
Bic code: ____________________________________
Uw IBAN nr.: _________________________________
Artikelnummer
Aantal
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Opmerking (bijv. reden van retour)

Ik wil dit artikel
ARetourneren
ARetourneren
ARetourneren
ARetourneren
Bij ruilen; bestel uw
nieuwe artikel opnieuw
via onze webshop
Totaal

(in te vullen door Huwelijks Accessoires)
Ontvangen d.d.

Bedrag
__________
__________
__________
__________

__________

(in te vullen door Huwelijks Accessoires)
Afgehandeld door:

