
 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden te 

annuleren. Na de annulering heeft u 14 dagen de tijd om het product/de producten 

retour te sturen.  

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de goederen fysiek in 

bezit gekregen heeft.  

 

Retourneert u de gehele bestelling, dan krijgt  u het volledige bedrag inclusief eventuele 

verzendkosten gecrediteerd. Retourneert u een deel van de bestelling, dan worden 

eventuele verzendkosten niet vergoed.  

 

Raadpleeg voor actuele tarieven, de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt 

van uw herroepingsrecht, dient u het product, onbeschadigd, ongebruikt, met alle daarbij 

geleverde toebehoren en in de originele verpakking te retourneren.  

 

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient u ons hiervan schriftelijk of per 

email op de hoogte te stellen. Contact met ons opnemen doet u via info@nailplaza.nl .  

Wij raden u aan de goederen met Track & Trace te versturen, zodat het aantoonbaar is 

dat wij de goederen daadwerkelijk retour ontvangen hebben.  

 

Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen teruggekregen hebben, of 

u heeft aangetoond dat u de goederen teruggezonden heeft.  

Zodra wij de producten in goede orde retour hebben ontvangen, zullen wij het 

orderbedrag binnen een termijn van 14 dagen naar u terugstorten. 

 

ADRESGEGEVENS VOOR RETOUR 

NAIL PLAZA 

Van Haeringenstraat 6 

7701 CR Dedemsvaart 

Overijssel, Nederland 
  

mailto:info@nailplaza.nl


 

 

Formulier voor ontbinding / herroeping 

Dit formulier alléén invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. 

 

Nail Plaza 
Van Haeringenstraat 6 

7701 CR Dedemsvaart 

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de 

verkoop van de volgende goederen/levering herroep/herroepen* 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Naam artikel(en)/Bestelnummer(s): 

 

Art nr. Omschrijving aantal Prijs excl. 

btw 

Prijs 

incl. btw 

Totaal prijs 

   € € € 

   € € € 

   € € € 

   € € € 

   € € € 

   € € € 

   € € € 

 

 

Besteld op:  Ontvangen op:  

 

Naam consument:   
 

Adres consument:   
 

Postcode: Plaats:   
 

Datum: / /   

 

 

 

 

Handtekening van consument: 
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend] 


