Het herroepÍngsrechÍ

heeft het rechi om binnen een termijn von l4 dogen zonder opgove von redenen de
overeenkomsï te herroepen.
U

Gedurende deze termíjn kunt u dotgene met het product doen woï redelijkerwijs nodig is om het
product te beoordelen. Het is toegestoon het product uit te proberen zools u dot ook in een
fysieke winkelzou doen. Doorbij kuni u het product uit de verpokking holen, tenz'rj de verpokking
een verzegeling bevot. Hebt u meer gedoon don nodig wos om het product te proberen, don
kunnen wij u doorvoor kosten in rekening brengen.
De herroepingsierm'ljn versïrijkï 14 dogen no de dog woorop u, of een door u oongewezen
derde onders don de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

goederen met verschillende levert'rjden heeft besteld, verstrijkï
dogen no de dog woorop u het lootste product of onderdeel heeft

Als u in één bestelling meerdere

de herroepingstermijn
ontvongen.

14

Op het moment dcrt u met ons een regelmotige levering von producten bent overeengekomen
verstr'rjkt de herroepingstermijn 14 dogen nc de dog woorop u of een door u oongewezen
derde, het eerste producï fysiek in bezii kr'rjgt.
Om gebruiki te moken von uw henoepingsrecht veaoeken wij u om ons een e-moil, ol don niet
met inbegrip von het modelformulier, sturen vio mctinfo@kopro-troding.com. Binnen uiterl'ljk 14
dogen no het sturen von de e-moil dient u de producten terug te sturen

Wijvezoeken u het product zoveel ols mogelijk in de originele verpokking te reiourneren.
Terugbelaling
ln gevol von een herroeping ontvongt u olle betolingen, inclusief leveringskosten voor de
heenzending, zo spoedig mogelijk en uiierlijk binnen 14 dogen nodot u heeft oongegeven
gebruik te willen moken von het herroepingsrecht, terug. W'rj betolen u terug met hetzelfde
betoolmiddelwoormee u beloold heeft, tenziju een ondere methode met ons ofspreekt.
U droogt zelf de kosten voor de retouzending. Wrj schotten dot deze kosten moximool € 6,75
zullen bedrogen.

gsrechÍ
Het herroepingsrecht is uitgesloien voor:
Uiísl u iti ng h err oe pi n

.

Producten die noor uw specificotie gemookt
gebokken)

.

Producten die snel bederven of een beperkte houdboorheid hebben, zools MCT
morgorine 83% en MCT Chocospreod

r

Voor producten die no opening vonwege hygiënische redenen nieï geretourneerd
kunnen worden, zools olle oongeboden MCT producten von MCTdieetshop

z'rjn, zools MCT

Cokes (worden op bestelling

