
 

 

Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk + klantbeoordelingssysteem van Nederland. 

WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur 

(www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie. 

 

HERROEPINGSRECHT 

Toch niet tevreden? Dat kan natuurlijk! 

Dan heb je heb 14 dagen na ontvangst van u bestelling de tijd om aan ons kenbaar te 
maken. 

Stuur dan wel even een mail info@bibbi4you.nl of bel (+31634567193)met eventuele de 
reden aan van het retourneren. 

Let wel even op retouren geld niet voor onderstaande producten: 
Op maat (aangevraagde) artikelen,Het gaat daarbij veelal om volumineuze artikelen  
en/of artikelen die op kleur of maat besteld zijn, Aanbiedingen, Speciale bestellingen die 
geïmporteerd moeten worden, (Poppen, Knuffels, Bijtstenen). Dit ivm hygiëne  

Nadat wij je bericht hebben ontvangen voorziet een van onze hardwerkende kabouters je van 
een retournummer en de instructies voor de retourzending. Wij vragen je deze instructies 
zorgvuldig op te volgen, zodat de retourzending in goede orde verzonden en verwerkt kan 
worden.  

Tip: Bewaar wel even het verzendbewijs zorgvuldig ! 

Geld terug of omruilen  

Als je hebt aangegeven geld retour te willen, dan zullen wij dit na goede ontvangst van 
de terug gestuurde producten, binnen 5 werkdagen op uw rekening laten bijschrijven.  

exclusief de retour kosten. Deze komen voor de rekening van de klant 

“Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde 

specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is 

hiermee na succesvolle betaling definitief.” 

Maar…. 

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal hij het product met alle 
geleverde toebehoren en - in de originele staat in een niet gescheurde/versnipperde 
verpakking aan Bibbi4you retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte 
redelijke en duidelijke instructies. 

Bedankt voor het vertrouwen en wie weet tot ziens, in de leukste 

online(speciale)speelgoedwinkel www.bibbi4you.nl  

http://www.webwinkelkeur.nl/
mailto:info@bibbi4you.nl
http://www.bibbi4you.nl/

