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Garantie & retour bij Your Interior home & styling 

 Retourneren 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te 
annuleren. Na deze annulering heeft u nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen 
aan ons. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten terug betaald. Enkel 
de kosten voor retour van u thuis naar YourInterior, ter hoogte van 20 euro 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 ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact 
met ons opnemen via info@yourinterior.nl. Wij zullen het verschuldigde orderbedrag binnen 
14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten wanneer wij het product in goede orde 
terug hebben ontvangen. 

Uitzonderingen retourneren 
Het retourrecht geldt niet voor producten van YourInterior die door ons zijn gemaakt 
overeenkomstig uw specificaties (bijvoorbeeld tafels op maat). Als het een maatwerk 
product betreft staat dit in onze productbeschrijving. 

Garantie 

 Op al onze producten geldt een minimale garantie van 1 jaar. Soms is deze garantie 
langer. Dan staat dit bij het product vermeld. 

 Onze gegevens 

Your Interior home & styling 
Pastoor van Gestelstraat 8 
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info@yourinterior.nl  
040-3046245 
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Formulier voor herroeping  
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen, dus wanneer u 

producten aan ons terug wilt sturen).  Dit formulier kunt u sturen naar: 

 Your Interior home & styling 
Pastoor van Gestelstraat 8 
5688 JZ Oirschot 
info@yourinterior.nl 
040-3046245 

 Ik informeer u hierbij dat ik onze overeenkomst voor de verkoop van de volgende 
goederen/levering herroep: 

 

 

 

 Ik heb besteld op (DD-MM-YYYY) :    Mijn Bestelnummer : 

 

 Ik heb de producten ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 

 Mijn naam/ onze namen: 

 

 Mijn adres waar de producten afgehaald moeten worden: 

 

 

 Mijn IBAN Rekeningnummer waarop ik de terugbetaling wil ontvangen: 

 

 Mijn handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

 

 

 Datum van ondertekening herroeping (DD-MM-YYYY): 

 

jjjj 
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