
Link naar de Europese commissie voor geschilbeslechting:  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.ho

me.chooseLanguage 

Informatie rondom garantie & retour 

Artikel 1 

1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van 

reden te annuleren.  

2. 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.  

3. Om het herroepingsrecht uit lid 1 uit te oefenen, moet u ons via een 

ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte 

stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor 

gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent 

hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw 

mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden 

voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

4. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat 

moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele 

extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan 

de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder 

geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw 

beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met 

hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft 

verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u 

voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht  

5. Om gebruik te maken van het recht als vermeld in lid 1 dient u het product 

met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de 

originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. 

Artikel 2 

Sub a tot en met g zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht.  

 a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze 

producten niet retourneerbaar. 

 b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties 

van de consument; 

 c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

 d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

 e. die snel kunnen bederven of verouderen; 
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 f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt 

waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

 g. voor losse kranten en tijdschriften; 

 h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument 

de verzegeling heeft verbroken. 

  

Identiteit ondernemer 

Stichting HOPE XXL 

Horsterparklaan 4 

6922 NR Duiven 

info@hope-xxl.com 

06-22087780 (Chris van de Ven) 

KvK-NUMMER: 0 9221441 

BTW-NUMMER: n.v.t. 

 

mailto:info@hope-xxl.com


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Modelformulier voor herroeping  

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt 

herroepen)  

Aan: 

Stichting HOPE XXL 

Horsterparklaan 4 

6922 NR Duiven 

info@hope-xxl.com 

06-22087780 

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 (*) 

 

 

 

Besteld op (DD-MM-YYYY)    Bestelnummer : 

 

 

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):    Naam/Namen consument(en)  

 

 

Adres consument(en) : 

 

 

 

IBAN Rekeningnummer: 

 

 

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

 

 

 

Datum(DD-MM-YYYY): 
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