Informatie rondom garantie & retour
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 de ondernemer
geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen
via info@smartphonehoesjes-online.nl Wij zullen u dan de wijze van retourneren uitleggen.
Tevens zullen wij vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding
van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Garantie
Onderstaand vindt u een beschrijving van de afhandeling van garantie aanvragen.
Deze beschrijving doet niets af aan de wettelijke garantie waarop een consument
recht heeft. Garantie geldt alleen voor product- en of fabricage fouten. Slijtage,
schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit ter beoordeling van de
betreffende leverancier en of fabrikant van het product. Wanneer een door u besteld
product defect gaat binnen de garantietermijn, neemt u dan contact met ons op. De
standaard garantietermijn is 1 jaar op alle artikelen mits anders aangegeven.
Defecten, welke niet ontstaan zijn door slijtage of schade van buitenaf worden
eventueel vervangen door een nieuw artikel of indien niet meer voorradig wordt het
aankoopbedrag aan u geretourneerd of bieden we u een gelijkwaardig product aan.
Neem voor garantie aanvragen contact met ons op via email op:
info@smartphonehoesjes-online.nl en vul de gevraagde gegevens in

Identiteit ondernemer
Birkenholz en van Wijk VOF / Smartphonehoesjes-online
Icarusweg 16
8938 AX Leeuwarden
info@smartphonehoesjes-online.nl
0582503939 of mobiel: 0612609197 of 0619532952.
KVK: 59046589
BTW: 853295001B01

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Smartphonehoesjes-online
Icarusweg 16
8938 AX Leeuwarden
KVK: 59046589 BTW: 853295001B01
— 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):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

