Algemene Verkoopvoorwaarden
In dit reglement vindt u de algemene verkoopvoorwaarden voor het gebruik van de website https://www.boonstraparts.com/nl
van Boonstra Motoren Ureterp B.V. handelend onder de naam Boonstra Motor Parts, gevestigd te (9247 BD) Ureterp aan de
Weibuorren 114 (de "Verkoper"), in het bijzonder voor het bestellen van producten ("Producten").
(Contact)gegevens verkoper:
Telefoon: +31 (0)51 230 2264
E-mail: info@boonstraparts.com
KvK: 01057278
BTW nr.: NL 81.42.27.740.B.01
Bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag: 09.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag:

09.00 uur tot 17.00 uur

Door gebruik te maken van onze website om een bestelling te plaatsen, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze
Algemene Verkoopvoorwaarden. Wij kiezen ervoor de onderdelen in te delen op type en bouwjaar van het voertuig.
Alleen bij onderdelen waarvan wij denken dat dit noodzakelijk is, worden de maten vermeld. Wilt u de maten weten van
een bepaald onderdeel, kunt u de weblink met het verzoek mailen naar info@boonstraparts.com.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website alsmede op alle aanbiedingen en
de totstandkoming van alle overeenkomsten via de website van de Verkoper.
1.2. Voor het geval dat naast deze algemene verkoopvoorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn
kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.
1.3. Onder "klant" wordt verstaan elke persoon die onze website bezoekt of elke (rechts)persoon die enige vorm van
contractuele relatie met Verkoper aangaat.
1.4. Onder “Consument” wordt verstaan elke natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
1.5. Indien enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig, nietig of om enigerlei reden onverbindend wordt geoordeeld, dan
wordt die bepaling geacht te zijn afgescheiden en niet van invloed te zijn op de geldigheid en verbindendheid van de overige
bepalingen.
2. Uw account
2.1. Indien de Klant gebruikmaakt van de diensten van onze website is hij/zij verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn/haar
account en wachtwoord en voor beperking van de toegang tot zijn/haar computer. Voor zover dat is toegestaan op grond van
het toepasselijk recht is de Klant verantwoordelijk voor het gebruik van de website van de Verkoper in overeenstemming met
het recht en de Voorwaarden, alsmede voor naleving van het verbod op verstrekking van onrechtmatige content. De Klant dient
de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen indien de Klant reden heeft om aan te nemen dat zijn/haar wachtwoord bekend
is geworden bij derden of onbevoegd is of wordt gebruikt.
2.2. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die aan de Verkoper worden verstrekt en
dient ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de aan de Verkoper verstrekte informatie en deze bij te werken in
het daarvoor bedoelde gedeelte van de website. De Verkoper behoudt zich het recht voor om te weigeren diensten te verlenen,
om accounts te beëindigen of om content te verwijderen of te redigeren indien de Klant in strijd handelt met het toepasselijk
recht, deze Voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden, richtlijnen of beleidsregels.
3. Het aanbod
3.1. Het aanbod bevalt een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd
om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de Verkoper niet.
3.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichten zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.3. Levertijden zijn indicatief en gelden onder voorbehoud van vertraging als gevolg van vertragingen bij de post of overmacht.
3.4 De Verkoper zal uiterlijk bij levering van het product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door
de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzaam gegevensdrager, meesturen:
•

het bezoekadres van de vestiging van de Verkoper waar de Klant met klachten terecht kan;

•

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel
een duidelijk melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

•

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

•

de prijs met inbegrip van alle belastingen van product; de kosten van aflevering: en de wijze van betaling, aflevering
of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

•

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of
van onbepaalde duur is;

•

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

3.5 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4.Herroepingsrecht consument
4.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14
dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Verkoper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar
deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten
heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
Verkoper mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een
bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. Als de levering van een product bestaat uit
verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending
of het laatste onderdeel heeft ontvangen. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
4.3. Indien de Verkoper de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
4.4. Indien de Verkoper de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden
na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die
informatie heeft ontvangen.

5.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

5.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het
uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen.
5.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van
omgaan met product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
5.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Verkoper hem niet voor of bij het
sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

6.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

6.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het
modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper.
6.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgende op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het
product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Verkoper. De consument heeft de terugzendtermijn in elk
geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
verpakking, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
6.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6.6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege
ontbonden.

7.

Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

7.1. Als de Verkoper de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na
ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
7.2. De Verkoper vergoedt de verzendkosten van de heenzending en het aankoopbedrag aan de consument onverwijld doch
binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Verkoper aanbiedt het product
zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het
product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.3. De Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument
instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
7.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft
de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8.

Uitsluiting herroepingsrecht

De Verkoper kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Verkoper dit duidelijk bij het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.

Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen
invloed heeft en die zich binnen die herroepingstermijn kunnen voordien;

2.

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifiek persoon bestemd zijn;

3.

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

4.

Verzegelde auto-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken.

9.

Klachttermijn niet-consument

9.1 De klant is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van
specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per omgaande
doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de zaak aan Verkoper gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te
geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur
en het factuurnummer.

9.2. De klant dient de Verkoper in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit
artikellid bepaalde leidt tot verval van het recht van de klant zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij
nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.
9.3.De klant dient de onkosten voor ongegronde klachten aan de Verkoper te vergoeden.

10. Prijs en betaling
10.1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur wordt de prijs van het aangeboden product niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
10.2. In afwijking van het vorige lid kan de Verkoper producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de Verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
10.3. Indien de Verkoper een fout ontdekt in de prijs van een besteld product zal de Verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte
stellen van die fout en informeren over de juiste prijs. In dat geval kan de klant de geplaatste bestelling herbevestigen tegen de
juiste prijs of deze annuleren. Indien niet binnen 7 (zeven) dagen na verstrekking van die informatie een bevestiging van
acceptatie van de juiste prijs dan wel annulering van de bestelling van de klant wordt ontvangen, zal de Verkoper de bestelling
als geannuleerd beschouwen en de klant daarvan op de hoogte stellen.
10.4. De prijzen zijn exclusief vrachtkosten, welke voor rekening zijn van de klant, tenzij anders is overeengekomen.
10.5. De in het aanbod van het product genoemd prijs is inclusief BTW.
10.6. Voor elke uitgevoerde bestelling reikt de Verkoper een factuur uit met de door de klant tijdens het aankoopproces
verstrekte gegevens, welke factuur per e-mail aan de klant wordt verzonden na bevestiging van verzending van het product / de
producten of die rechtstreeks kan worden gedownload van de desbetreffende pagina op de website voor het profiel van de
klant.

11. Nakoming overeenkomst en extra garantie
11.1. De Verkoper staat er voor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, die in het aanbod vermelde specificaties, aan
de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Verkoper er tevens voor in dat
het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
11.2. Een door de Verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden indien de
Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
11.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent
waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is
in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

12. Aflevering
12.1. Het door de klant opgegeven afleveradres wordt geacht het juiste adres te zijn voor aflevering van het product.
12.2. De klant dient een apart bestelformulier in te dienen voor elk adres als de klant producten wenst te bestellen die naar
verschillende adressen moeten worden verzonden.
12.3. Het soort aflevering, de gemiddelde levertermijn en de desbetreffende prijzen die de Verkoper aanbiedt, worden
aangegeven in het desbetreffende gedeelte van de website. Levertermijnen gelden slechts als indicatie en alle opgegeven
lever- of verzenddata gelden in overeenstemming met Nederlands recht. De levertermijnen worden verlengd met de periode die
noodzakelijk is voor behoorlijke aflevering van het bestelde product, indien de vertraging het gevolg is van een gebeurtenis die
buiten de invloedssfeer van de Verkoper ligt. De verkoper zal met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen bestellingen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij
de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
12.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Verkoper het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
12.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

12.6. Indien het bestelde product op het moment van bestelling niet langer beschikbaar is in het magazijn en ten onrechte als
beschikbaar op de website is aangegeven, kan dit leiden tot vertraging in de uitvoering van de bestelling dan wel in annulering
daarvan. In dat geval krijgt de klant daarvan bericht.
12.7. Een tweedehands onderdeel zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de
overeenkomst bevindt.
12.8. Indien de producten per koerier worden geleverd dient de klant te controleren of het aantal ontvangen pakketten
overeenkomt met het aantal dat is aangegeven op het vervoersdocument en of de verpakking beschadigd, intact of nat is. De
klant dient eventuele schade aan de verpakking of de producten bij de koerier te melden en Verkoper daarvan op de hoogte te
stellen via het volgende e-mailadres: info@boonstraparts.com.
12.9 Voor alle vragen met betrekking tot de status van de bestelling kan de klant contact opnemen met de afdeling
Klantenservice via het volgende e-mailadres info@boonstraparts.com en telefoonnummer +31 (0)51 230 2264.

13.Gebruik van de zaak
13.1. De klant dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle
wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door de Verkoper voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
13.2.Indien de klant de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en klant de Verkoper
aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient klant te bewijzen dat schade
het gevolg is van een gebrek in de door de Verkoper geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1
van dit artikel.
13.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 is Verkoper nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de klant heeft
gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. De klant dient, voor zover de wet dit toelaat, de Verkoper te vrijwaren
tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen
van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

14.Overmacht
Indien er aan de zijde van de Verkoper sprake is van overmacht waardoor niet aan de verplichtingen kan worden voldaan, wordt
de nakoming van deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Verkoper zal de klant hiervan op de
hoogte brengen en is niet aansprakelijk voor schade van de klant. Onder overmacht wordt verstaan: elke al dan niet
voorzienbare omstandigheid die niet aan de Verkoper kan worden toegerekend waardoor het bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd in de nakoming van dienst verplichtingen. Hieronder wordt onder andere begrepen: oorlog of daarop gelijkende
situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, schade of storing aan installaties van Verkoper en / of diens
leveranciers, transportproblemen, storingen in telecommunicatie, overheidsmaatregelen, natuurrampen, brand of explosie.

15. Beperking van aansprakelijkheid
15.1. De Verkoper zal zich inspannen om te zorgen voor ononderbroken en foutloze beschikbaarheid van de diensten. Dit kan
echter niet altijd worden gegarandeerd door de aard van het internetsysteem, als gevolg van technische onderbrekingen of
beperkingen, al dan niet in verband met reparaties, onderhoud of nieuw te verlenen diensten, kunnen plaatsvinden. De
Verkoper zal zich inspannen om het aantal en de duur van die onderbrekingen of beperkingen te beperken.
15.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk jegens de klant, niet zijnde een consument, voor vertragingen of storingen door enige
oorzaak die buiten haar redelijke invloedssfeer ligt, en in elk geval niet voor (i) verliezen die niet het gevolg zijn van verzuim
door de Verkoper, of (ii) bedrijfsschade (daaronder begrepen gederfde winst, opbrengsten, contracten of verwachte
besparingen, verlies van gegevens of goodwill of onnodige uitgaven, of (iii) indirecte of gevolgschade die niet voorzienbaar was
voor een der partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst met de Verkoper tot verkoop van producten.
Deze bepaling geldt ook voor de natuurlijke personen die producten of diensten kopen voor doeleinden die direct samenhangen
met hun bedrijfs- of beroepsactiviteiten.
15.3. Deze voorwaarden laten onverlet het wettelijk recht van de consument om goederen of diensten te laten leveren binnen
een redelijke termijn of op restitutie indien bestelde producten niet binnen een redelijke termijn kunnen worden geleverd als
gevolg van een oorzaak die buiten onze redelijke invloedssfeer liggen.
15.4. Mogelijke aansprakelijkheid jegens de klant, niet zijnde een consument, is echter beperkt tot de aankoopprijs voor het
product. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid voor indirecte schade van de hand.

15.5. Mogelijke aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst met de klant is beperkt tot hetgeen wettelijk is toegestaan.
Niets in deze voorwaarden houdt echter een beperking of uitsluiting in van de verantwoordelijkheid van de Verkoper voor
bedrieglijke verklaringen of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van opzet of grove schuld.
15.6.Behoudens voor zover op de Verkoper enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover
de wet dit toelaat, vrijwaart de klant de Verkoper tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te
hebben geleden ten gevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van de Verkoper in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst, tenzij de klant aantoont dat de Verkoper in de verhouding tot de klant aansprakelijk is en deze schade aan de
klant moet vergoeden.
15.7. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt de Verkoper alle gewenste medewerking verleend het bij
het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
15.8. Schadeclaims dienen oor de klant binnen een jaar na aansprakelijkheidstelling aanhangig te zijn gemaakte bij de volgens
deze voorwaarden bevoegde rechter. Na die periode vervalt het recht op schadevergoeding.
16. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
16.1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar
verkoper gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

17.Verwerking van persoonsgegevens
17.1. De verwerking van de persoonsgegevens van klanten vindt plaats op basis van de uitgangspunten zoals neergelegd in het
Privacybeleid.
18. Authentieke taal
Ook wanneer deze Voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van twijfel de
Nederlandse versie van de voorwaarden doorslaggevend zijn.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

•

Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

•

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroept/herroepen*

•
•
•
•

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

