
Talendomein

Retourformulier / Formulier voor herroeping
Vul dit formulier volledig in, en stuur het mee met uw retourzending. 

Naam:

Klantnummer of Ordernummer

Adres: 

Postcode en Woonplaats: 

Betreft: Herroeping koop op afstand

Hierbij wil ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / levering van de volgende dienst herroepen: 

Titel of omschrijving artikel Artikelnummer Aankoopprijs Datum ontvangst Orderdatum

Het rekeningnummer waarop terugbetaling kan plaatsvinden is:   Selecteer de reden van de retouraanvraag: *)
  *) Niet verplicht

IBAN Bankrekeningnummer:   O - Verkeerd geleverd
BIC (Alleen voor buitenlandse rekeningnummers):   O - Defect

  O - Verkeerd besteld
Datum van herroeping:   O - Artikel bevalt niet
(Datum van het retourzenden van de bestelling)   O - Andere reden namelijk: 

Handtekening:   Wenst u omruiling of terugstorting?
  O - Omruiling gewenst:  JA / NEE
  Ik ontvang graag het volgende artikel:

  O - Verzoek om terugstorting aankoopbedrag 

Stuur dit retourformulier inclusief de te retourneren artikelen en de factuur naar het onderstaande adres, binnen 14 dagen na ontvangst
van de bestelling. Binnen 14 dagen kunt u ons ook laten weten van uw aankoop af te zien, waarna u de producten binnen maximaal 14 dagen dient terug te sturen

Kopieerbare software / DVD's / CD's / CD-Rom / USB-Sticks en producten met hygiëne gezondheidsbescherming zoals oordopjes, vertaal-oordopjes, en in-ear 
handsfree headsets, kunnen alleen retour worden gestuurd in de ongeopende originele verpakking,  waarvan de verzegeling niet is verbroken
Digitale activatiecodes en download producten zijn uitgesloten van retourrecht.

Wanneer er onnodige schade aan de producten is ontstaan door toedoen van uzelf, dan bent u voor de waardevermindering hiervan aansprakelijk.
Kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening, tenzij vooraf afspraken zijn gemaakt over vergoeding van de portokosten.
Voor ongefrankeerde retourzendingen worden de kosten in rekening gebracht.

Eventuele opmerkingen:

Het adres-etiket kunt u uitknippen en op de retourzending plakken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam en adres afzender:

 

         Talendomein
          Heikantseweg 12
          6587 AN Middelaar

RETOURZENDING

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


