
Formulier voor herroeping - La Parfumia 

LET OP: dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen binnen 14 dagen na 
ontvangst van uw bestelling. 

Aan: 

La Parfumia 
T.a.v. Retouren 
Thorbeckestraat 14 
3071 XZ Rotterdam  
Nederland  

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de koop van de volgende goederen herroep 

 

 

 

Besteld op (DD-MM-JJJJ)     Ordernummer 

 

 

Ontvangen op (DD-MM-JJJJ) 

 

 

Naam koper 

 

 

Adres koper 

 

 

IBAN rekeningnummer 

 

 

Handtekening koper     Datum (DD-MM-JJJJ) 

 

 

  

 

 

 

 

  



Informatie rondom garantie & retour - La Parfumia 
 

Garantie 

 

La Parfumia garandeert uitsluitend originele producten te verkopen. Volgens de wet geldt er een 

waarborg dat een product dat u heeft gekocht is wat u ervan mag verwachten en dat u recht heeft 

op een deugdelijk product. Op parfums vervalt de garantie op het moment dat de gesealde 

verpakking wordt geopend. Wel heeft u een zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt 

u het parfum retourneren zonder opgave van reden, mits ongeopend in originele verpakking. 

 

Indien een ontvangen product gebreken vertoont dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te 

melden. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk door onze klantenservice in behandeling genomen. 

 

Bij omruiling wordt door La Parfumia in het geval van een gebrekkig product geen extra 

verzendkosten in rekening gebracht. Bij een restitutie van het aankoopbedrag ontvangt u het 

aankoopbedrag inclusief de verzendkosten retour. 

 

Retourneren 

 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. 

U heeft na annulering maximaal 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het 

volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. 

Enkel de kosten voor retour van u naar La Parfumia zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik 

maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele 

staat en verpakking aan La Parfumia geretourneerd worden. 

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via: info@laparfumia.nl. 

 

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag, binnen enkele werkdagen na ontvangst van 

uw retour, terugstorten. 

 

Uitzonderingen retourneren 

 

LET OP: Uitzonderingen van het herroepingsrecht: 

 Bij verzegelde of gesealde producten. Wanneer de verzegeling of seal verbroken is zijn deze 

 producten niet retourneerbaar. 

 die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 

 consument; 

 die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

 die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

 die snel kunnen bederven of verouderen; 

 waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 

 ondernemer geen invloed heeft; 


