Bedankt voor uw bestelling bij JUNAI!

Wij hopen van harte dat uw aankoop naar wens is en aan uw verwachtingen voldoet. Mocht dit niet het geval zijn
heeft u uiteraard het recht om tot 61 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling deze (gedeeltelijk), zonder opgave
van reden, te annuleren. Dit kunt u kenbaar maken door dit binnen deze 14 dagen terug te sturen naar JUNAI of
ingescant te mailen naar JUNAI.
U heeft na annulering nogmaals 14 kalenderdagen de tijd om uw product(en) retour te sturen. U krijgt na ontvangst
van de artikelen binnen 7 kalenderdagen het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten (met een maximum van
€5,95, alleen bij het retour sturen van de gehele bestelling) gecrediteerd. Enkel de kosten voor het retour sturen /
brengen van uw huis naar JUNAI zijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan JUNAI geretourneerd moeten worden. Het artikel
mag geenszins gedragen, gebruikt of gewassen zijn. Bij schade, ontbrekende verpakking, gebruik of andere redenen
waardoor het product onverkoopbaar is geworden zal JUNAI een percentage inhouden van het aankoopbedrag. Bij
een ontbrekende verpakking 25%, bij gebruikte goederen 50% en bij defecte goederen 100%.

Aan: JUNAI , A J Romijnweg 47A, 9672AH Winschoten
Ik, __________________________________________________ (Voorletters + Naam)
deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ik heb deze producten besteld op _________________________ (Besteldatum)
en ontvangen op ________________________ (Ontvangstdatum).
Mijn ordernummer is _______________________________ (Staat op de pakbon en factuur).
_________________________ (Woonplaats)
_________________________ (Datum)
_________________________ (Handtekening)
Uw pakket kunt u terugsturen via een verzender naar keuze. Indien u het pakket terugstuurt met PostNL kunt u het
sturen naar: JUNAI, Postbus 79, 9670 AB Winschoten. Voor alle andere vervoerders kunt u het pakket naar
bovenstaand adres toesturen.

