
 

 Modelformulier voor herroeping 

 

VOORWAARDEN VOOR HERROEPING 

Als consument heeft u het recht om binnen een 

termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de 

overeenkomst te ontbinden. De ontbindingstermijn 

verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het meubel bij 

u thuis ontvangen heeft. Tijdens de bedenktijd dient u 

als consument zorgvuldig om te gaan met het meubel. 

U mag het meubel slechts gebruiken in die mate die 

nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van 

het meubel vast te stellen. Het uitgangspunt is dat u 

als consument het meubel slechts mag hanteren en 

inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. 

U bent aansprakelijk voor een eventuele 

waardevermindering van het meubel die het gevolg is 

van een manier van omgaan met het meubel die 

verder gaat dan hierboven beschreven.  

Indien u gebruik wil maken van uw herroepingsrecht: 

• dient het meubel volledig compleet en 

onbeschadigd te zijn.  

• dient u ons binnen de bedenktermijn van 14 

via een ondubbelzinnige verklaring 

(bijvoorbeeld schriftelijk per post, of e-mail) 

op de hoogte te stellen van uw beslissing de 

overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor 

gebruikmaken van het bijgevoegde 

modelformulier voor ontbinding, maar bent 

hiertoe niet verplicht. 

• dient u zo snel mogelijk, maar in ieder geval 

binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op 

onze ontvangstbevestiging van uw 

herroepping, het meubel terug te zenden of 

te bezorgen bij Sjiraf Meubels. U zendt het 

meubel terug inclusief alle geleverde 

toebehoren.  

• komen de directe kosten voor het 

terugzenden, terugbrengen van het meubel 

voor uw rekening 

Op onze beurt zullen wij: 

• u onverwijld op een duurzame 

gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) 

een ontvangstbevestiging van uw verklaring 

tot herroeping sturen. 

• binnen 14 dagen na ontvangst van het 

onbeschadigde en ongebruikte meubel uw 

betalingen aan ons, inclusief leveringskosten, 

aan u terugbetalen op het aan ons bekende 

rekeningnummer. We behouden ons het 

recht voor om te wachten met terugbetaling 

totdat we het meubel daadwerkelijk terug 

hebben ontvangen, ook als dit langer dan 14 

dagen duurt. 

• de restwaarde van het meubel inclusief de 

kosten die we hebben gemaakt om het 

product bij u thuis te leveren aan u 

overmaken op het aan ons bekende 

rekeningnummer, indien het meubel 

beschadigd of defect is.  

 

 

❖ Op maat gemaakte producten zijn 

uitgesloten van het herroepingsrecht.  

❖ Het risico en de bewijslast voor de juiste en 

tijdige uitoefening van het herroepingsrecht 

ligt bij de consument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modelformulier voor herroeping 
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)  
 
 
Aan:  Sjiraf Meubels 
 Turkoois 6 
 1703 BH, Heerhugowaard 
 info@sjiraf.com 
 

 
 
Ik deel u hierbij mede ik onze overeenkomst herroep betreffende 

de verkoop van de volgende meubels: [aanduiding meubels]* 

 

en/of de huur van de volgende meubels: [aanduiding meubels]* 

 

 

De meubels zijn besteld op*/ontvangen op*  [datum bestelling of ontvangst meubels]  
 
 
 
 

[Uw naam invullen] 
 

[Uw adres invullen] 

 
[Uw telefoonnummer invullen] 

 
[Uw bankrekening invullen waarop het aankoopbedrag en de leveringskosten overmaakt kunnen worden]   

 

 

 

 

 

Ik stem in met de voorwaarden voor het ontbindingsrecht zoals opgesteld door Sjiraf Meubels, 

 

 

 

[Handtekening consument(en)]  
 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

mailto:info@sjiraf.com

