Herroepingsformulier

HUIDVERZORGING

MlRElLLE

Heeft u zich bedacht over (een deel van) uw bestelling? U kunt ons de gekochte producten terugsturen.
Wij zullen u de aanschafprijs inclusief verzendkosten terugbetalen. Dit zijn de voorwaarden voor retouren:
• Verzorgingsproducten voor de huid, en andere producten die op het lichaam worden aangebracht, zijn om hygiënische
redenen uitgesloten van retourrecht BEHALVE als het product ongebruikt is en de originele verpakking intact.
• Stuur ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw order het herroepingsformulier.
• Stuur ons vervolgens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf herroeping, uw bestelling retour.
• De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Tenzij in de orderbevestiging anders aangegeven bedragen
deze kosten maximaal de pakketkosten van POST NL (EUR 7,25).
• Verpak uw retourzending deugdelijk en voeg een kopie van uw factuur en/of dit herroepingsformulier bij. Het risico van
verlies of beschadiging tijdens transport is voor u.
• Wij storten de aanschafprijs inclusief verzendkosten* terug op uw rekening binnen 14 dagen na herroeping, zodra wij uw
retourzending of een verzendbewijs hebben ontvangen. Of zo snel mogelijk na ontvangst van uw retourzending indien deze
op zich laat wachten.
• * indien de verzending op uw verzoek via een duurdere verzendmethode dan via onze standaardverzending (Post NL pakketdienst) is verstuurd, vergoeden wij alleen de kosten van een standaardverzending.
Voorwaarden volgens de wettelijk regels voor webshops (met name artikel 6:230k, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek,
artikel 3.2g Regeling Universele Diensten Eindgebruikers)

Ik herroep onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende artikelen:
Ordernummer*:
Ontvangstdatum van uw order*:
Artikelen die ik retourneer:
(of kruis gehele order aan)

Gehele order

E-mailadres*:
IBAN-nummer bank*:
Naam rekeninghouder*:
Adres*:

Eventuele opmerkingen:
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