RETOURNEREN EN OF RUILEN (herroepen)

Let op dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.
Wanneer uw aankoop niet aan uw verwachting voldoet, kunt u dit formulier
invullen en terugzenden. Volg de onderstaande instructies, als u de overeenkomst wilt herroepen.
1. U heeft 14 dagen retourrecht, (herroepingsrecht) ingaande op de dag na ontvangst van uw
bestelling.
2. Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier goed door te lezen en volledig in te vullen, onjuist ingevulde
formulieren kunnen een vertraging opleveren in de verwerking en terug betaling van uw order.
3. De artikelen dienen indien mogelijk in originele staat te zijn en mogelijk in originele verpakking. De
portokosten en verzendrisico zijn voor eigen rekening en risico.
4. Wij verzoeken u om het retour-formulier volledig in te vullen en samen met de pakbon mee terug te
zenden met uw retourzending. Dit is gelijk uw herroeping formulier. U hoeft niet op een ander manier
te herroepen.
5. Na ontvangst van uw pakket en ontbinding van uw overeenkomst zal CompleetGroen u via e-mail
op de hoogte brengen en het retour bedrag (factuurbedrag) uiterlijk binnen 14 werkdagen, doch zo
snel mogelijk aan u terug betalen.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Wij helpen u graag, u kunt ons bereiken op :

+31 (0)72 844 57 65 of mail naar: info@compleetgroen.nl
Retour adres: CompleetGroen Lindenlaan 45, 1815 HD Alkmaar

Ordernummer:
Naam: …………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………..
Postcode en plaats: ………………………………………………
Iban nummer: ………………………………………………………
Bic code (België): ………………………………………………….
Handtekening:

Datum:
Besteld op datum : ……………………………….
Ontvangen op datum: …………………………..

Artikel:

Aantal Ik wil dit artikel:
0 ruilen/ 0 retourneren
0 ruilen/ 0 retourneren
( In te vullen door Compleetgroen.nl)
Afgehandeld door:

( In te vullen door Compleetgroen.nl) Ontvangen
Datum:

Lindenlaan 45
1815 HD Alkmaar
072 844 57 65
06 54 97 16 13

Opmerking: B.V (reden van retour)
optioneel.

www.compleetgroen.nl
info@compleetgroen.nl

Bic code: RABONL2U
Iban:NL56 RABO 0129611611
Bankrekening: 129611611
KVK nummer: 55809340
Btw: NL 112030567B01

