
Klachten & retourneren 

Garantie 

Uiteraard doen wij ons best om onze producten in goede conditie bij u af te leveren. 

Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er 

iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien 

bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij 

ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij 

kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. 

Klachtenregeling 

Het kan voorkomen dat er iets niet geheel naar wens gaat. U kunt uw klacht dan melden 

bij info@alpenstyle.nl. Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u 

opnemen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Bij klachten dient een 

consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. De AlpenStyle webwinkel is 

aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg 

opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting 

WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze 

webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. 

Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de 

mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur 

aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en 

zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het 

voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die 

door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is 

het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform 

(http://ec.europa.eu/odr). 

Retour 

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het 

product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling 

toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, 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. Raadpleeg voor de 

exacte tarieven de website van uw vervoerder. 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@alpenstyle.nl of gebruik maken van het formulier Herroeping. 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. 

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om 

het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan 
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u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een 

retour goed verpakt is. 

Product ruilen? 

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact 

opnemen met info@alpenstyle.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het 

product. 

 

*Let op: handgemaakte producten op aanvraag kunt u niet ruilen of retourneren!* 

  

 


