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Informatie retourneren product
Wat jammer, dat je ons product wilt retourneren. Je zult er vast een goede reden voor hebben. Wellicht omdat het
product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom je de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, je hebt het recht jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te
annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om jouw product naar ons retour te sturen. Je krijgt vervolgens
het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor het verzenden van de retour
van jouw huis naar onze webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal
het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt en in de originele staat en verpakking geretourneerd moeten
worden. Check voor de zekerheid even onze algemene voorwaarden, voordat je het product terug zendt.
Je kunt de herroeping als volgt in gang zetten:
• Stuur een mail aan info@mintspiration.nl met als onderwerp: Retouren.
• Vermeld in deze mail jouw voor- en achternaam, adres en bestelnummer.
• Download het Retourformulier en vul deze in.
• Dit Retourformulier voeg je toe aan de producten die je retour gaat sturen.
• Schrijf ons adres op het pakket: Mintspiration, Postbus 43, 4890 AA te Rijsbergen.
• Ga naar een dichtbij zijnde PostNL punt en geef jouw pakket af.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten,
mits het product in goede orde is ontvangen.
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Retourformulier
Gegevens Mintspiration
Naam		
: Mintspiration
Adres		
: Postbus 43, 4890 AA Rijsbergen
E-adres		
: info@mintspiration.nl
KvK nummer : 84289813
BTW nummer : NL863160475B01
IBAN		
: NL05 RABO 0374 4840 82
Gegevens klant
Naam		

:

Adres		

:

E-adres		

:

IBAN		

:

Retour bestelling
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product herroep:
Productnaam :
Ordernummer :
Datum besteld :
Reden retour

:

Datum en plaats :
Handtekening

:

