Formulier voor herroeping
dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen
Onze bedrijfsgegevens
QORNE
Bolwerk 5A Zuidlaren
Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)653 991 991
E-mailadres: info@industriedeurenwinkel.nl
KvK-nummer: 04083087
Btw-identiﬁcatienummer: NL002158480B40
Belangrijke informatie
1) U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren. 2) U heeft het recht uw bestelling tot 14
dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, na annulering heeft u nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt
dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen
rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de
originele staat en in de originele verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
Mits het product in goede orde retour ontvangen is zullen wij u het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour
terugstorten via dezelfde betaalmethode die u gebruikt heeft om de producten aan te schaffen
Om het retourproces zo efﬁciënt mogelijk te laten verlopen kunt u uw annulering via het onderstaande formulier naar ons verzenden of via de
onderstaande link het formulier downloaden en uitprinten en deze meezenden met de door u geretourneerde producten.
Uitzonderingen op herroepingsrecht.


Verzegelde producten Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.



Op maat gemaakt producten overeenkomstig met de aangeleverde speciﬁcaties van de consument en niet opnieuw verkocht kunnen
worden.



Hygiënische en/of gezondheidsredenen producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en niet opnieuw verkocht kunnen worden. (mits
verzegeling intact)



Bederfbare goederen producten die door een verouderingsproces of hun bederfbare karakter niet opnieuwe verkocht kunnen worden



Financiele producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de ﬁnanciële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft



Media met tijdelijke waarde zoals losse kranten en tijdschriften



Digitale content zoals audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende
dienst herroep/herroepen:
Voorletter(s): ...................................................................................................................................
Achternaam: ...................................................................................................................................
Ordernummer: ................................................................................................................................
Ontvangen op: ................................................................................................................................
Handtekening: ................................................................................................................................
Datum: ...........................................................................................................................................
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