Aankoop ontbinding / herroeping (Retour)
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat u of een door u aangewezen
derde, niet de vervoeder, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per
post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
De streek webdevelopment
Jonkerswijk 21
7701 ZN Dedemsvaart
Nederland

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (volgende pagina),
maar bent hiertoe niet verplicht.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzoendering van eventuale extra kosten ten gevolge van uw keuze voor
een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld
en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de
overeenkomst te herroepen, van ons terug indien het product op bovenstaand adres is ontvangen.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddal als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft
verrzicht, tenzijn u uidrukkelijk anderszins heeft ingestemd en bewezen heeft dat u de oorspronkelijke
aankoper bent. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te
zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14
dagen is verstreken. De Directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Retour formulier PS4-custom.nl
Dit formulier alleen invullen en terug zenden als u uw aankoop overeenkomst wilt ontbinden /
herroepen.
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering herroep:
Product *

Productnummer *

Besteld op *

Ontvangen op

Prijs *

*: Deze gegevens zijn te vinden op uw factuur en/of ps4-custom.nl

Consument gegevens:
Naam:
Adres:
Handtekening *:

* Digitaal inscannen mag ook

Datum:

