ANNULERINGSFORMULIER
Conform aan de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn geworden op het moment van uw aankoop :
Herroepingsrecht.
Individuele klanten: je hebt 30 dagen om je terug te trekken uit elke aankoop op onze website gecko-steamer.com
Deze periode begint op de dag van bezorging van uw pakket. Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder contractuele boete.
Dit retourrecht kan enkel aanvaard worden voor producten bedoeld voor huishoudelijk gebruik (zie Artikel 3 Productinformatie), in originele staat (ongebruikt) en compleet (verpakking, accessoires,
instructies, etc.). . Artikelen die door de klant niet compleet, beschadigd of bevuild zijn, worden niet teruggenomen.
Modellen die bedoeld zijn voor professioneel gebruik (GK20A, GK20B, G700) en zijn aangeschaft door een particuliere klant zijn daarom uitgesloten van dit herroepingsrecht.
Retourzendingen die worden ontvangen zonder deze regels te volgen, worden niet terugbetaald zonder speciale kennisgeving.
Professionele klanten en dus beschouwd als geïnformeerde kopers: dit herroepingsrecht is niet van toepassing op professionele klanten.
In het geval van een terugbetaling, zal Salamandres het krediet terugstorten op de bankkaart, bankrekening of PayPal die voor de transactie is gebruikt binnen 14 dagen na de datum waarop u uw
herroepingsrecht heeft uitgeoefend. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat wij uw retourzending hebben ontvangen (pakket geleverd tegen handtekening). Extra verzendkosten die op het moment
van de bestelling zijn betaald, worden niet terugbetaald.

Ik deel u bij dezen mijn annulering van het contract betreffende de koop van het hieronder vermelde product mede

Naam :
Adres :

E-mail adres :
Bestelling n°:
Bestelling datum :
Referentie:

Betreffend het product :

Aantal :

Niet geopend, niet gebruikt pakket

r

zal in zijn geheel worden terug betaald

Van een geopend en/of gebruikt pakket

r

word een forfaitair bedrag van € 30,00 ingehouden

Als het product is gebruikt, is het, om een gedeeltelijke terugbetaling te ontvangen, essen eel dat het schoon, gedroogd en verpakt is in de originele beschermende en
verpakkingsvorm. De forfaitaire roerende voorheffing is in ieder geval van toepassing op de inspectie en revisie voorafgaand aan de productvrijgave.

r Ik heb kennis genomen van de voorwaarden betreffende het uitoefenen van het recht op annulering vermeld in de Algemene
Verkoopsvoorwaarden.

Opgemaakt te ………………………...…………….. Op ………………….

Handtekening (voorafgegaan door de vermelding "gelezen en bevestigd")

Verzend uw pakket door dit document toe te voegen aan: Salamandres - 53 grande rue - 60620 Rosoy en Multien - France
Gereserveerd voor het bedrijf, motief
Terugzending conform aangegeven motivering :
Retourzending niet conform Datum en handtekening :
Naam : ................................. .Datum : ....................Handtekening :

r
r

