Informatie rondom garantie & retour
Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder
opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief
verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar ons zijn voor
eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met
alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en
verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u
onderstaande formulier invullen en retourneren via vicky@laptopzonnescherm.nl.

Garantie


Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde
zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.



Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming
corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt
conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.



Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:



o

zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;

o

voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;

o

op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

Indien koper consument is, gelden, onverminderd het hierboven gestelde, voor
wat betreft de verplichtingen van Wierook.org de wettelijke bepalingen.

Identiteit ondernemer
Laptopzonnescherm.nl (onderdeel van Vicky Websales)
Marga Klompélaan 34
1945 ZL Beverwijk
vicky@laptopzonnescherm.nl
06-10477338
KVK: 54034248
BTW nummer: NL233792442B01

Formulier voor herroeping van uw aankoop
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Laptopzonnescherm.nl (onderdeel van Vicky Websales)
Marga Klompélaan 34
1945 ZL Beverwijk
vicky@laptopzonnescherm.nl
06-10477338
— 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 (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

