AAN MELD INGSFORMU LIER
RETOU RZEN D ING

Gebruik dit formulier voor het retourneren van producten die bij BlinQstore.nl zijn besteld. Vul het formulier volledig in.
De retourzending dient zich als mogelijk in oorspronkelijke staat en verpakking te bevinden. Indien dit niet het geval is, kan de
retourzending niet volledig afgehandeld worden.

IDE N T ITEIT ON DERNEMER
BlinQ VOF
Dorpstraat 206
5731 JL MIERLO

KVK: 70124035
BTW: NL858152265-B01

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na
annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief
verzendkosten gecrediteerd.
Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel 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 de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact
met ons opnemen via info@BlinQ.nl.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product
reeds in goede orde retour ontvangen is.

RETOU R FORMULI ER VOOR HERROE P IN G
- AAN

BlinQ VOF
Dorpstraat 206
5731 JL MIERLO

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreﬀende de verkoop van de volgende goederen
/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

- Reden retourzending (Opgave is niet verplicht, maar hierdoor kunnen wij uw retour sneller afhandelen).
S.v.p. aankruisen welke optie voor u van toepassing is.
Defect
Bevalt niet
Verkeerd geleverd
Anders, namelijk:

- Klachtomschrijving indien defect

Om de retourprocedure zo snel en eﬃciënt mogelijk te maken, verzoeken wij u hier kort maar duidelijk het defect te omschrijven.

1 VA N 2

- Besteld op (DD-MM-YYYY)

- Bestelnummer

- Ontvangen op (DD-MM-YYYY)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- IBAN Rekeningnummer

I

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

- (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

DON’T
FORGET TO

SMILE

2 VAN 2

