Herroepingsvoorwaarden XXL Stunt B.V.
(beknopte versie), gevestigd aan de Gelreweg 24,
3771 AL te Barneveld
Het herroepingsrecht is alleen van toepassing indien u een
consument bent en geen bedrijf. De volledige tekst van de
herroepingsvoorwaarden treft u aan in Algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden van XXL Stunt B.V., ingeschreven bij de
KVK te Arnhem onder nummer 64688011.
Uitleg Herroepingsrecht
U kunt het geleverde product gedurende een bedenktijd van 14 dagen retourneren. Deze
bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die zijnde de
vervoerder, het product heeft ontvangen
Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U
mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is u het
product slechts hanteert en inspecteert zoals u dat ook in een winkel zou mogen doen.
Als u anders omgaat met het product of de verpakking zoals hiervoor beschreven kunt u
aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van het product.
Melding dat u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht
Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dient u dit ons kenbaar te maken door
middel van een duidelijke verklaring per brief of per e-mail. U kunt uw herroeping richten aan:
XXL Stunt B.V.
Afd. Klantenservice
Gelreweg 24
3771 AL Barneveld
E-mail: info@xxlstunt.nl
XXL Stunt B.V. stuurt u na ontvangst van uw verklaring onverwijld een ontvangstbevestiging.
Retourzending van het product
U dient zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op u
ons heeft gemeld gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht, het product terug te
sturen of te overhandigen aan (een gemachtigde van) XXL Stunt B.V.. U heeft de
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugzendt voordat de
bedenktijd is verstreken.
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U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door XXL Stunt B.V. verstrekte redelijke en
duidelijke instructies. U zorgt in ieder geval voor voldoende bescherming tegen beschadiging
van het product en de verpakking tijdens het retourtransport.
U draagt de kosten voor het terugzenden van het product.
Terugbetaling geretourneerde product
XXL Stunt B.V. vergoedt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die in rekening
zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op
de dag waarop u aan XXL Stunt B.V. de herroeping meldt. Tenzij XXL Stunt B.V. aanbiedt
het product zelf af te halen, mag XXL Stunt B.V. wachten met terugbetalen tot zij het product
heeft ontvangen of tot u aantoont het product te hebben teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
Indien uw levering uit meerdere producten bestond en u een deel van de producten wenst te
retourneren, worden de eventueel in rekening gebrachte leveringskosten niet vergoed.
XXL Stunt B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij
u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.
Uitsluitingen
Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd (maatwerk) en producten die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn en producten die na levering door hun
aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten zijn uitgesloten van het
herroepingsrecht.
Kunststof platen, ook al worden deze veelal in een aantal standaard maten op onze site
vermeld, worden vrijwel in alle gevallen speciaal voor u op maat gezaagd. Daarom zijn deze
uitgesloten van het herroepingsrecht. Ook EPDM folie, PVC folie, beschermfolie en AntiWorteldoek is uitgesloten van het herroepingsrecht aangezien wij deze voor u op maat van
een grote rol snijden.
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