
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en mee terugzenden bij de retour wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Bij De Groothandel, t.a.v. afd. retouren
Schoorstraat 7-9 (Industrieterrein Jagersborg)
3680 MaaseikBelgië
(naar dit bovenstaande adres kunt U de zending voor uw eigen kosten retour sturen)

 Ik deel U hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de koop van de volgende producten herroep:

 (product(en) en aantallen die U terug stuurt en waarvan U de aankoop herroept hieronder opsommen)

Artikel:  _______________________________________  Aantal: ________ Retour reden:  [     ]

Artikel:  _______________________________________  Aantal: ________ Retour reden:  [     ]

Artikel:  _______________________________________  Aantal: ________ Retour reden:  [     ]

Artikel:  _______________________________________  Aantal: ________ Retour reden:  [     ]

Artikel:  _______________________________________  Aantal: ________ Retour reden:  [     ]

Artikel:  _______________________________________  Aantal: ________ Retour reden:  [     ]

Reden van retour:

1 = ik heb het artikel al (bijv. dubbel gekregen op verjaardag)

2 = voldoet niet aan mijn verwachting

3 = ik heb spijt van mijn aankoop

4 = ik heb per ongeluk het verkeerde artikel besteld

5 = past niet / te groot / te klein / verkeerde maat / staat niet mooi

6 = anders nl.: __________________________________________

    Besteldatum:    _________________ (vul hier de datum in wanneer U de bestelling heeft geplaatst bij ons)
      
    Ordernummer:  _________________ (vul hier het ordernummer in)
       
    Uw naam en gegevens:

    _____________________________ (vul hier uw naam in)
     
    _____________________________ (vul hier uw adres en huisnummer in)

    _____________________________ (vul hier uw postcode in)

    _____________________________ (vul hier uw plaatsnaam en eventueel het land in)

    Handtekening:

    _______________________

  Indien een artikel verkeerd geleverd is, defect is, incompleet of een transportschade heeft dan dient U ons een      
  E-mail te sturen op: info@bijdegroothandel.com zodat we het juiste retour/omruil proces voor U in gang kunnen zetten    
  en wij U een retour-etiket kunnen E-mailen.

  Retour reden:  [   ] artikel is defect
  Retour reden:  [   ] artikel is incompleet
  Retour reden:  [   ] artikel is beschadigd
  Retour reden:  [   ] artikel is verkeerd geleverd / dit artikel (of maat/kleur/etc.) had ik niet besteld


