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Herroepingsformulier  
 
Consumenten hebben het recht om te herroepen met dien verstande dat de 
consument iedere natuurlijke persoon is die met bedoelingen een rechtshandeling is 
aangegaan die overwegend noch aan hun bedrijfsdoeleinden noch aan hun zelfstandige 
beroepsmatige werkzaamheden toegeschreven kunnen worden:  
 
 

I. Informatie over herroeping 
 
 
Recht om te herroepen 
 
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst 
te herroepen. 
 
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een van de door u 
genoemde derde(-n) die niet de begunstigde is, de laatste producten in bezit hebt resp. 
hebben. 
 
Om gebruik te maken van uw recht om te herroepen, kunt u ons: 
 
Tante Brocante Kampen 
Industrieweg 3Y 
8263 AA  KAMPEN  
Telefoon (06 36117303)  
Mail; info@tantebrocantekampen.nl 
  
door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, of e-mail) 
over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt daarvoor het 
bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken. 
 
Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat de mededeling over 
het gebruik maken van het recht om te herroepen voor het verstrijken van de 
herroepingstermijn verzonden is. 
 
Gevolgen van de herroeping 
 
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben 
ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan 
zijn doordat u een andere manier van levering hebt gekozen dan de voordelige 
standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien 
dagen terug betalen vanaf die dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze 
overeenkomst hebben ontvangen.    
 
Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel als dat u bij de 
oorspronkelijke transactie hebt ingezet, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is afgesproken; 
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in geen geval zullen wij u een vergoeding in rekening brengen vanwege deze 
terugbetaling.  Wij kunnen u de terugbetaling weigeren totdat wij de producten 
weer terug hebben gekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de 
producten hebt teruggestuurd, al naar gelang wat het eerdere tijdstip is. 
 
U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de 
dag dat u ons over de herroeping van deze overeenkomst hebt ingelicht, naar ons 
terugsturen of aan ons overdragen. De termijn is in acht genomen als u de artikelen voor het 
verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. 
 
U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de artikelen. 
 
U moet voor een eventueel waardeverlies alleen opdragen, als bij controle van de producten 
op gesteldheid, kenmerken en functionaliteit blijkt dat dit waardeverlies het resultaat is van 
uw omgang daarmee. 
 
Uitsluiting resp. voortijdig vervallen van het recht om te herroepen 
 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  

a. die door Tante Brocante Kampen tot stand zijn gebracht overeenkomstig 
specificaties van de koper/consument; 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;  
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;  
d. die snel kunnen bederven of verouderen;  
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt 

waarop Tante Brocante Kampen geen invloed heeft;  
f. voor losse kranten en tijdschriften;  
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument 

de verzegeling heeft verbroken;  
h. voor hygiënische producten waarvan de koper/consument de verzegeling 

heeft verbroken; 
i. als deze na de levering vanwege hun hoedanigheid onafscheidelijk met 

andere producten vermengd zijn. 
 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
j. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te 

verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
k. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is 

begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
l. betreffende weddenschappen en loterijen. 
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II. Herroeppingsformulier 
 
 
 
Wij verzoeken u de gegevens in te vullen op dit formulier en deze terug te sturen (digitaal of 
per post) naar Tante Brocante Kampen. 
 
U kunt ons ook bellen (06 36117303) of mailen.  
 
Indien u het digitaal wilt versturen, kunt u het formulier downloaden, invullen en mailen via 
info@tantebrocantekampen.nl 
 
Tante Brocante Kampen 
Industrieweg 3Y 
8263 AA  KAMPEN 
 
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 

goederen ontbind/herroep:  

Artikel(en)……………………………………………………………………………(s.v.p. artikel invullen) 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Besteld op …………………………………………………………………………….(s.v.p. datum invullen) 

Ontvangen op ……………………………………………………………………..(s.v.p. datum invullen)  

Ordernummer………………………………………………………………………………. 

Uw naam …………………………………………………………………………………..….  

Uw adres …………………………………………………………………………………..…. 

IBAN nummer ……………………………………………………………………………… 

E-mailadres ………………………………………………………………………….(dit is niet verplicht)  

 

Uw handtekening ………………………………… (mag weggelaten worden bij verzending per e-mail)  

 

Datum …………………………  


