Informatie rondom garantie & retour
Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te
annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U
krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de
ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met
ons opnemen via info@twinkelstars.nl.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van
uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren
Uitzondering van speciaal voor u vervaardigde sieraden alsmede oormode die om
hygiënische redenen niet zullen worden geaccepteerd.

Garantie
TwinkelStars geeft een garantieperiode van 6 maanden op alle sieraden ingaande op de
dag na de datum van ontvangst van de betaling van de bestelling.
De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals
andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden zijn uitgesloten.
natuurlijke slijtage, vlekken veroorzaakt door parfum, cosmetica en/of de zuurgraad van
de huid.
Kralen die afgeven nadat zij in contact komen met vocht en klachten die ontstaan zijn
door verkeerd gebruik van de sieraden
Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde
artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie
voorkomen, dan een gelijkwaardig sieraad van TwinkelStars naar keuze.
Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te
worden opgenomen met info@twinkelstars.nl met daarin uw verzoek om reparatie, dan
repareren we deze graag kosteloos voor u. Vermeld uw klantnummer, ordernummer,
naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat. U ontvangt per e-mail een
reparatienummer en een retouradres. Of u kunt gebruik maken van `t retour formulier.
De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de
koper toekent.

TwinkelStars.
e-mail: info@twinkelstars.nl
Kamer van Koophandel nr. :59700440
BTW nummer: NL111928667B01

herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Twinkelstars
— Alpen Rondweg 93
1186 CX Amstelveen
info@twinkelstars.nl

06-83677404
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)
herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

