Formulier voor herroeping bedrijf.
LET OP! Dit formulier is bedoeld voor bedrijven, dus niet voor particulieren/consumenten.
Dit formulier graag alleen invullen en terugzenden met de artikelen, als je de overeenkomst
van bestelde artikelen wilt herroepen/terugzenden na contact te hebben gehad met Xitin
Beads. Gelieve binnen 14 dagen na ontvangst van je artikelen je herroeping per e-mail aan
info@xitinbeads.nl kenbaar te maken en de artikelen samen met dit ingevulde formulier terug
te sturen.
Verzendkosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening en zullen niet worden vergoed,
Dit geldt ook voor de verzendkosten en overige kosten die door Xitin Beads zijn gemaakt om
de bestelling aan je toe te zenden. Je ontvangt als bedrijf van ons alleen het geld terug van
de retour gestuurde artikelen.
Gelieve de artikelen onbeschadigd retour te sturen en goed te verpakken. Je bent
verantwoordelijk voor de retourzending en de correcte aankomst hiervan. Retouren die niet
of beschadigd aankomen kunnen we helaas niet vergoeden.
Artikelen die speciaal voor jou en/of in jouw opdracht zijn gemaakt, artikelen die na openen
beperkt houdbaar zijn, artikelen waar door jou zelf stukken vanaf zijn geknipt of die zo
duidelijk zijn gebruikt dat deze zijn beschadigd, worden niet retour genomen.
Beschadigde originele verpakkingen van artikelen die geopend hadden kunnen worden
zonder dat deze stuk zouden gaan, kunnen in mindering worden gebracht op het bedrag van
uw retourartikel. Het percentage bedraagt dan 25% van de aankoopwaarde van het artikel.
Artikelen graag goed verpakt en voldoende gefrankeerd retourneren aan: Xitin Beads,
Morsestraat 4a, 3846 CW, HARDERWIJK
Ik................................................. deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de
verkoop van onderstaande goederen herroep en binnen 14 dagen na ontvangst terug stuur.
Artikelen:.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Besteld op ...................................................
Ordernummer .............................................
Ontvangen op..............................................

Naam Bedrijf:................................................................

Contactpersoon:...........................................................
Adres: ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

IBAN Bankrek.Nr......................................................................................................................
Ten name van..........................................................................................................................

Handtekening:

Plaats en Datum:

............................

.................................................................

