Informatie rondom 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. Als u twijfelt of u gebruik kunt maken van
het herroepingsrecht, kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@xxlstunt.nl of
telefonisch op nummer 088-1901200
Wij verzoeken u onderstaand retourformulier te printen, in te vullen en bij de
retourzending te voegen. 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
Uitzonderingen retourneren
Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten:
a. Producten die wij volgens uw specificaties op maat hebben gemaakt, kunststof
platen, EPDM-, PVC- en beschermfolie en anti-worteldoek.
b. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
Onze gegevens/retouradres
XXL Stunt B.V.
Afd. Klantenservice
Gelreweg 24
3771 AL Barneveld
E-mail: klantenservice@xxlstunt.nl

Invulformulier voor herroeping / retournering
(dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan:
XXL Stunt B.V.
Afd. Klantenservice
Gelreweg 24
3771 AL Barneveld
E-mail: klantenservice@xxlstunt.nl
— Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen:

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

Bestel-/ordernummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Mijn naam:

— Mijn adres:

— Mijn IBAN rekeningnummer:

— Mijn handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum ondertekening (DD-MM-YYYY):

In te vullen door XXLStunt BV
Datum
Product en verpakking gecontroleerd
Product in Exact op- of afgeboekt

Naam

