Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de
overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen
derde, de afgenomen zaken heeft ontvangen.
Als u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze bestelling wordt in delen
verzonden, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u, of een door u
aangewezen derden, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u een e-mail of een brief zenden uiterlijk
14 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst, inclusief een mededeling, dat u een
beroep doet op uw herroepingsrecht. Deze kan per post worden verstuurd naar: Osloweg 131,
9723 BK Groningen of per e-mail naar sendby.n.angel@gmail.com.
Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u, zoals overeengekomen in de overeenkomst, uw in
bewaring gestelde items retour en worden reeds betaalde gelden gerestitueerd.
Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:



producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals
voedingswaren en bloemen en planten;
de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
zijn.

Ten slotte wijzen wij u ook op onze algemene voorwaarden.
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Modelformulier voor
herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Send by an angel, Osloweg 131, 9723 BK Groningen, sendby.n.angel@gmail.com
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van de
volgende zaak en/of dienst herroep:

Overeengekomen op:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):

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

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Ten slotte wijzen wij u ook op onze algemene voorwaarden.
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