Wa nneer en hoe kan i k een arti kel terug st uren?
Herroepi ngsrecht:
I n het kader van de verkoop op afstand aan consu ment en, heeft de consu ment het recht aan J uweli ers
Vande weyer mee te del en dat hij /zij afzi et van de aankoop, zonder bet ali ng van een boet e en zonder
opgave van moti ef bi nnen de veerti en (14) kal ender dagen vanaf de dag di e vol gt op de l everi ng.
I n geval de consu ment zi ch op deze mogelij khei d beroept, moet hij /zij de goederen op ei gen ri si co en
kost en terugst uren naar J uweli ers Vande weyer Kerkstraat 68 3920 Lo mmel – Bel gi ë.
De terugzendi ng di ent daarbij te gebeuren i n de ori gi nel e verpakki ng. Gebeurt zul ks ni et dan wor den de
goederen ni et teruggeno men. Gebrui kt e, beschadi gde of onvoll edi ge goederen wor den ni et teruggeno men.
De terugst orti ng wor dt af gewer kt bi nnen de veerti en (14) dagen na ont vangst van het teruggest uurde
goed.
Vul onderst aande gegevens correct i n en steek dit f ormul i er i n de doos met het terug te st uren
arti kel.
Best el nu mmer van de ori gi nel e bestelli ng:
Naa m:
Voor naa m:
Straat:
Nu mmer:
Postcode:
Ge meent e/St ad:
Tel ef oonnu mmer:
Rekeni ngnu mmer (I BAN):
BI C- code:
Vul i n wel ke arti kel en u wilt ret our neren:
Arti kel kost prij s i n €, excl. Verzendkost en
___________________________ ____________________________
___________________________ ____________________________
___________________________ ____________________________

Naa m en voor naa m kl ant, Dat u m, Handt ekeni ng,

