Informatie rondom garantie & retour
Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van
reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om jouw product
retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten
gecrediteerd, indien de complete bestelling wordt geretourneerd. Bij een
gedeelte van de bestelling zullen de verzendkosten niet worden gecrediteerd. De
kosten van je thuis naar Cinsis zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik
maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en
- indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking naar Cinsis
geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met
mij opnemen via info@cinsis.nl of download het formulier van herroeping en
stuur dit vervolgens door naar info@cinsis.nl. Het herroepingsrecht is niet
van toepassing op een product dat op maat is gemaakt of producten
gekocht tijdens een sale. Ik zal het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na
ontvangst van retour terugstorten mits de artikelen in goede orde zijn
ontvangen.
Let op: Bestellingen samenvoegen is mogelijk, maar verzendkosten die dubbel
betaald zijn worden maar voor 50% geretourneerd.

.

Cinsis. Mineralen, Spiritualiteit, Orgonite.
De Regeakker 5, 5768XV Meijel
Bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 17.00
Whatsapp +31 (0)6 57065160
info@cincis.nl
KvK nr. 73042714
Btwnr: NL001800975B95

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en
terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:

Cinsis. Mineralen, Spiritualiteit, Orgonite.
De Regeakker 5, 5768XV Meijel
info@cinsis.nl
Whatsapp +31 (0)6 57065160

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.

