MODELBRIEF VOOR HERROEPING
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen

Aan :

GWP NV
Waesdonckstraat 1
2640 Mortsel
webshop@goodwaterproducts.com

Ik, ……………………………………………………………(Naam), deel u
hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende
goederen herroep:
Besteld op :

….. /……/……

Ontvangen op: …../…../……
Artikelnummer(s) :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Adres : …………………………………………………………………………..
Email:…………………………………………………………………………….
Telefoon:………………………………………………………………………….
Datum:

Handtekening:

Uittreksel uit onze algemene verkoopsvoorwaarden :
Om de herroepingstermijn na te leven moet u deze mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn
is verstreken. U moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 3 kalenderdagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te
herroepen aan GWP heeft meegedeeld, terugzenden. U dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig werden teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel
van bewijs van verzending. Enkel artikelen die geen schade vertonen of sporen van buitensporig gebruik en die zich in de originele verpakking bevinden,
samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van u. U zorgt ervoor dat de artikelen tijdens de retourzending voldoende
beschermd zijn. Bij eventuele schade behoudt GWP zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen. Indien U de
overeenkomst herroept, zal GWP alle tot op dat moment van u ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten indien van toepassing, aan u
terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat GWP alle artikelen heeft teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. GWP betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft
verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

