
 
Retouradres: 

Behangkoopjes.nl

Stockholm 35

2993LM Barendrecht

(Let op dit is geen bezoekadres) 

Formulier voor herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, wordt gevraagd onderstaand 
formulier in te vullen.


Met het invullen en versturen van onderstaand formulier, gaat de consument akkoord met het 
retourbeleid van Behangkoopjes.nl. Deze is te vinden op de homepage (www.behangkoopjes.nl) 
en onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’.


Graag verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen, het formulier te printen en mee te 
sturen met uw retourpakket.


Reden retour:

1. Het artikel is anders dan voorgesteld (kleur of materiaal)

2. Verkeerd artikel besteld

3. Te veel besteld

4. Het artikel is defect* (neem voorafgaand aan retourzending contact op met de klantenservice van behangkoopjes.nl)


U draagt ten alle tijden zelf de kosten voor de retourzending; Via PostNL (tot 10kg) zijn de kosten € 7,25 (voor verzending binnen NL).
 
Volledige herroeping; U retourneert alle producten uit uw bestelling
In geval van een volledige herroeping ontvangt de consument het volledige orderbedrag, inclusief verzendkosten, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 
dagen, nadat er is aangegeven gebruik te maken van het herroepingsrecht.
 
Gedeeltelijke herroeping; U retourneert een gedeelte van uw bestelling
In geval van een gedeeltelijke herroeping ontvangt u het bedrag (van het retourproduct), exclusief verzendkosten (a € 7,25) zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht.
 
Indien uw totale orderbedrag boven de €50 (NL) of €75 (BE) is, heeft u gebruik gemaakt van de optie gratis verzending. Mocht uw orderbedrag na retour 
van 1 of meer producten onder deze grens komen, zijn wij genoodzaakt ook de verzendkosten (a €7,25) in mindering te brengen op het retour bedrag. U 
heeft dan geen recht meer op deze korting.

Datum retourzending :

Volledige of gedeeltelĳke herroeping:

Ordernummer / factuurnummer :

Bestelling ontvangen op (datum) :

Voor- en achternaam :

Reden retour (zie hieronder) : 
+ Eventuele opmerkingen

http://www.behangkoopjes.nl
http://behangkoopjes.nl

