Adres
Woonplaats
Tel
Mob
E-mail
Website

Spuiweg 22 K
5145 NE Waalwijk
0416-343267
06-28763392
info@klima-parts.nl
www.klima-parts.nl

RETOUR-FORMULIER
RETOURNEREN (herroepen)
Wanneer uw aankoop niet aan uw verwachting voldoet.
Kunt u dit formulier invullen en terugzenden 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 zal enige vertraging opleveren in de verwerking en terug betaling van uw order.
3. De artikelen dienen in originele staat te zijn, voorzien van labels en 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 factuur 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 Klima-parts,
u via e-mail op de hoogte brengen en het retour bedrag (factuurbedrag) binnen 14 werkdagen.
Doch zo snel mogelijk aan u terug betalen.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Aan Klima-parts Spuiweg 22 K 5145 NE Waalwijk 0416-343267
Ik / wij deel / delen u hierbij mede dat ik / wij mijn / onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep (pen)

Factuurnummer

…………………………..

Datum :

………………………..

Uw naam

…………………………..

Niet woonachtig in :

Nederland

Adres

………………………….

Dan graag uw

Postcode / Plaats

………………………….

Besteld op Datum

………………………….

BIC code

…………………………..

Ontvangen op Datum

………………………….

IBAN nummer

…………………………..

Uw rek / Iban nummer

………………………….

Uw handtekening

………………………….

Artikelnummer

Aantal

Ik wil dit artikel

Bedrag

0 Ruilen / 0 Retourneren
0 Ruilen / 0 Retourneren
Opmerking B.V

( Reden Retour )

Optioneel :

Ruilen bestel uw artikel
Opnieuw via onze webshop
TOTAAL

In te vullen door
Ontvangen / Datum

Klima-parts

In te vullen door

Klima-parts

Afgehandeld door

ING bank 5851875 Kvk Breda nr 64964981 Btw nr NL855924512B01 IBAN nr NL14INGB0005851875 BIC nr INGBNL2A

