
 
Formulier voor herroeping  
 
U kunt uw bestelling eenvoudig herroepen via uw account. Heeft u geen account?  
 
Dan kunt u dit formulier invullen. Stuur of mail dit ingevulde formulier aan:  
Villa Fattoria, Grootmaat 20, 6903XA Zevenaar, of mail naar info@fattoria.nl -  
 
Voor vragen belt u naar Formulier voor herroeping U kunt uw bestelling eenvoudig herroepen 
via uw account. Heeft u geen account? Dan kunt u dit formulier invullen.  
 
Stuur of mail dit ingevulde formulier aan: Villa Fattoria, Grootmaat 20, 6903XA Zevenaar, of mail 
naar info@fattoria.nl  
 
Voor vragen belt u naar +31 (0)85 876 95 96 Betreft ordernummer: ………………...  
 
Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende 
product(en) wil herroepen: Betreft ordernummer: ………………… d.d. 
………………………………..  
 
Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende 
producten wil herroepen: 
1.……………………………………………………………………………………….……………………
…. 
2………………………………………………………………………….……………...…………………
….. 
3…………………………………………………………………………………………….………………
….. 
4……………………………………………………………………………………………..………………
….. 
5………………………………………………………………………………………………...……………
…. 
6…………………………………………………………………………………………...……………….  
 
Uw naam: 
……………………...………………………………………………………….……………………  
 
Uw adres 
………………………………………………………………………………….…..………………..  
 
Postcode……………….....…..woonplaats…………………………………..…………………...  
 
Telefoonnummer………………………………..  
 



 
 
 
Emailadres………………………..……………………...  
 
Datum:.......................................................................  
 
Handtekening……………………………………...  
 
Indien u uw order wilt herroepen moet dit binnen 30 dagen na de aankoopdatum geschieden.  
 
U dient de wijnen terug te zenden naar:  
 
Sidekix - t.a.v. Villa Fattoria - Loopkantstraat 19 5405 NB Uden 
 
U moet het pakket met de flessen afleveren bij een PostNL punt.  
 
Uw retouren moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: De flessen mogen niet zijn 
geopend. De afsluit-capsules en etiketten moeten onbeschadigd zijn. U bent zelf 
verantwoordelijk voor eventuele breuk bij de retourzending. Als u de originele verpakking 
gebruikt is de kans op eventuele breuk zeer gering. Na ontvangst van uw wijnen nemen wij, 
binnen 48 uur contact met u op om met u af te stemmen of u andere wijnen wilt, dan wel het 
geld op uw bankrekening retour wilt. Indien u voor het laatste kiest zorgen wij ervoor dat het 
bedrag binnen 5 werkdagen op uw bankrekening zal staan.  
 
 


