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 retouren@nice4us.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.

Garantie
1. De door Nice4us geleverde producten, verstrekt Nice4us slechts garantie indien en voor
deze door de leveranciers van Nice4us aan Nice4us wordt verstrekt;
2. Als er sprake is van garantie, dan geldt dat slechts in geval van eventuele fabricage fouten
en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door Nice4us geleverde zaak
overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er
sprake is van onoordeelkundig opslag, behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet
opvolgen van eventueel verstrekte onderhoudsvoorschriften;
3. Er wordt geen garantie verstrekt gedurende het tijdvak dat de consument in gebreke is met
de verplichtingen jegens Nice4us;
4. De garantie vertrekt door Nice4us gaat onder geen beding verder dan het kosteloos
leveren van het ontbrekende deel van het product of het herstellen hiervan;
5. Als de door Nice4us geleverde is gerepareerd door een derde dan komt de door Nice4us
verstrekte garantie te vervallen;
6. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Nice4us slechts binnen
Nederland gehouden nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven
garantieverplichting;

Identiteit ondernemer
Nice4us
Kerkstraat 3
9982 GA Uithuizermeeden
info@nice4us.nl
06-38320959
75238349
BTW NUMMER HIER

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Nice4us
Meerkoet 46
9781 ZN Bedum
retouren@ncie4us.nl
06-38320959
— 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.

