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Formulier herroepingsrecht  
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 
 
 
Aan:  
LijstenOrnament.nl 
Rigtersbleek Aalten 4 
7521 RB Enschede 
info@lijstenornament.nl 
 
 
 
Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 
goederen herroep/herroepen(*):  
 

Naam  

Adres  

Postcode/Woonplaats  

Email  

IBAN Rekeningnummer  

Telefoonnummer  

Ordernummer  

Besteldatum  

Ontvangstdatum  

                               (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
 
 
Ondertekening: 
 

 
 
Datum:            ______________________ 
 
 
Handtekening __________________________________ 
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VOORWAARDEN HERROEPINGSRECHT  
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 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 terugbetaling van uw order. 
3. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.  
De retourkosten en het verzendrisico zijn voor eigen rekening en voor eigen risico.   
 
Omdat niet elke vervoerder pakketten met een lengte van 200 cm aanneemt kunt u voor een retourzending gebruik 
maken van de zgn Pick&Return service van onze vervoerder Transmission. Let op: Tansmission rekent voor deze 
service een toeslag van 50% op de originele verzendkosten. Het pakket wordt dan door de Transmission chauffeur bij 
u thuis afgehaald. Deze verzendkosten zijn afhankelijk van het volume van het pakket / gewicht / postcodegebied in 
NL, wij kunnen de exacte verzendkosten vooraf voor u berekenen.  
 
Geschatte kosten retourzending gebasseerd op een groot pakket 200 x 24 x 21 cm. 
 

Postcodegebied NL: 1000-1116, 1119-1789, 1800-3159, 3200-4299, 4600-8879, 8900-9159, 9170-9999 € 18,80 

Postcodegebied NL: 1117-1118, 3160-3199 € 22,56 

Postcodegebied NL: 4300-4599 € 26,31 

Postcodegebied NL: 1790-1799, 8880-8899, 9160-9169 (Waddeneilanden) € 37,60 

 
Geschatte kosten retourzending gebasseerd op een klein pakket 200 x 17 x 10 cm, het pakket wordt door de 
Transmission chauffeur bij u thuis afgehaald.  
 

Postcodegebied NL: 1000-1116, 1119-1789, 1800-3159, 3200-4299, 4600-8879, 8900-9159, 9170-9999 € 15,19 

Postcodegebied NL: 1117-1118, 3160-3199 € 18,22 

Postcodegebied NL: 4300-4599 € 21,23 

Postcodegebied NL: 1790-1799, 8880-8899, 9160-9169 (Waddeneilanden) € 30,40 

 
Rozetten / lijm kunt u eenvoudig retour sturen met PostNL 
 

Maximale afmeting pakket 100 x 50 x 50 cm € 6,75 

Maximale afmeting pakket 176 x 78 x 58 cm  € 12,90 

 
4. Na ontvangst van uw pakket en ontbinding van uw overeenkomst zal LijstenOrnament.nl u via e-mail op de 
hoogte brengen en het retourbedrag uiterlijk binnen 7 werkdagen, doch zo snel mogelijk, aan u terug betalen. 
 
Voor vragen, klachten en/of opmerkingen: 053-4358235 of info@lijstenornament.nl 
 
 
 
Retour adres: Stukadoorsbedrijf Luteijn, Rigtersbleek Aalten 4, 7521 RB Enschede. 


