RETOURFORMULIER

RETOURNEREN
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 PEPP-R geretourneerd worden. Om gebruik te
maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via jaboeien@pepp-r.nl. Wij zullen
vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour
terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

ANNULEREN
Zolang uw bestelling nog niet verzonden is kunt u deze annuleren. U kunt contact opnemen met
ons via 06-23261008 of mailen naar jaboeien@pepp-r.nl.
Het kan voorkomen dat uw bestelling al verzonden is vóór uw annuleringsverzoek geaccepteerd
en verwerkt is. U kunt uw bestelling dan binnen 14 dagen retourneren. De retourtermijn gaat in
wanneer u het product hebt ontvangen.

RETOURFORMULIER
VUL DIT GEHELE FORMULIER IN, PRINT UIT EN STUUR MEE.

Ondergetekende herroept hierbij de verkoopoverkomst met pepp-r.nl voor onderstaande artikelen
en zendt deze retour.
ORDERNUMMER:

DATUM RETOUR:

TITEL:

AANTAL:

REDEN VAN RETOUR:
Verkeerd besteld
Verkeerd geleverd
Niet in goede staat ontvangen. Ik ontvang graag een nieuwe.
Voldoet niet aan verwachting
Anders, namelijk:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
MIJN GEGEVENS:
Naam:

e-mail:

Adres
Postcode

Huisnr:
Plaats:

Handtekenning

Als we je retour verwerkt hebben, ontvang je een e-mail ter bevestiging. De terugbetaling is binnen
7 werkdagen verwerkt. Hoe we je terugbetalen ligt aan de manier waarop je hebt betaald.
Meer informatie vind je in onze leveringsvoorwaarden op de website, www.pepp-r.nl
Gebruik onderstaande strook als verzendetiket

PEPP-R
Gorterplaats 1
6531 HZ Nijmegen

