
RETOURFORMULIER (herroeping) PIXIGO.NL 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Bij de aankoop van producten  

online heb je de mogelijkheid de  

overeenkomst zonder opgaaf van 

reden te ontbinden gedurende 

veertien werkdagen. Deze termijn 

gaat in op de dag van ontvangst van 

het product. Tijdens deze termijn 

dien je wel zorgvuldig om te gaan 

met het product en de verpakking.  

Indien je van het herroepingsrecht 

gebruik wilt maken kun je het 

product met alle geleverde 

toebehoren, in de originele staat en 

verpakking aan ons retourneren.  

 

Retour sturen is niet mogelijk voor 

speciaal bestelde artikelen. 

 

Indien je een artikel retourneert 

dien je altijd het ingevulde 

retourformulier en een kopie van de 

factuur mee te sturen. 

 

Kosten retourneren  

Indien je gebruik maakt van het 

herroepingsrecht, komen de kosten 

van de verzending voor je eigen 

rekening. Via PostNL kost standaard 

verzending 6,95 euro en 8,60 voor 

aangetekende verzending.  

Wij nemen deze kosten voor onze 

rekening indien wij het verkeerde 

product hebben geleverd of de fout 

op een andere manier te wijten is 

aan ons handelen. 

 

Aankoopbedrag 

Je aankoopbedrag zullen wij zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

binnen 14 werkdagen, terugbetalen. 

 

 

Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende 

de verkoop van de hieronder genoemde goederen/levering 

van de hieronder genoemde dienst herroep: 

Uw gegevens 

Naam  

Postcode  

Huisnummer  

Telefoonnummer  

Email  

Bankrekening (IBAN) 

(Het volledige aankoopbedrag 

wordt uiterlijk binnen 14 

werkdagen retour gestort) 

 

 

 

Order of factuurnummer  

Besteld op  

Ontvangen op  

 

Productgegevens 

Product Aantal 

  

  

 

Reden retour (niet verplicht): 

○ Voldoet niet aan mijn verwachtingen 

○ Het artikel bevat een fabricagefout 

○ Het verkeerde artikel is geleverd 

○ De kleur bevalt mij niet 

○ Het artikel past niet op mijn smartphone 

○ Ik vind het product niet handig 

○ Het product is overbodig 

 

 

De algemene voorwaarden kun je raadplegen op onze website of worden op verzoek aan je toegezonden. 

 

Retouradres: 
Aan: Make it CLICK / Pixigo.nl 

naam: tav dhr. Thomas Brons 

adres: Louis Armstrongstraat 16, 3813ZL Amersfoort 

e-mailadres: info@pixigo.nl 

 


