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

aan

Party-shoes
Thomas J. Witteroosstraat 18
6827 AZ ARNHEM

Ik/wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende goederen herroep/herroepen*.
besteld/ontvangen* op:
ordernummer:
reden van retour:
naam/namen* consument(en):
adres consument(en):
handtekening van consument(en):
(alleen ondertekenen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
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Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een
door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het
herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld
schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe
niet verplicht. U kunt dit formulier of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook via email, binnen de gestelde herroepingstermijn, sturen naar: info@party-shoes.nl.
Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
Het artikel kan alleen geretourneerd worden indien het onbeschadigd en compleet is (inclusief
ingesloten verpakkingsmiddelen). Het artikel mag uiteraard aangepast zijn (gebruik bij het passen
een zachte ondergrond), maar dient in zijn totaliteit nog wederverkoopbaar te zijn. U draagt zelf
de kosten van de retourzending en dient rekening te houden met een retourtermijn van uiterlijk
14 dagen na kennisgeving van herroeping.
Het product dient dus onbeschadigd, compleet, in de originele tevens ongeschonden verpakking,
voldoende gefrankeerd en binnen 14 dagen retour gezonden te worden naar:
Retouren Party-shoes (of, indien gewenst: P-S)
Thomas J. Witteroosstraat 18
6827 AZ ARNHEM
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u het aankoopbedrag onverwijld van ons terug. Wij
wachten met terugbetaling tot wij de goederen, in goed bevonden staat retour hebben ontvangen,
in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst hiervan. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel en middels dezelfde weg waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht,
inclusief de eventuele kosten van betaalwijze. Voor de terugbetaling worden geen kosten in
rekening gebracht.
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