HERROEPINGSRECHT/BEDENKTIJD
U hee� het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U hee�
na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Retourneert u de gehele bestelling, dan
krijgt u het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Retourneert u een deel
van de bestelling, dan worden eventuele verzendkosten niet vergoed. Enkel de kosten voor retour van u
thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. 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 peggy@nousdeuxfashion.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde
retour ontvangen is.

Garan�e

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topcondi�e aan u te leveren.
Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt �jdens transport of dat er iets anders gebeurt
waardoor u aanspraak kunt maken op garan�e. We�elijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden
na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garan�e
valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor repara�e of vervanging.

Klachten

Het kan al�jd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst
bij ons kenbaar te maken door te mailen naar peggy@nousdeuxfashion.be. Vanaf 15 februari 2016 is het
voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR pla�orm van de Europese
Commissie. Dit ODR pla�orm is te vinden op h�p://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in
behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het pla�orm van de Europese Unie.

RETOURFORMULIER 		
Datum: ....../....../............
Voor- en achternaam: ................................................................................
Ordernummer: ..........................................................................................
IBAN rekeningnummer: .............................................................................
Ik deel hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de volgende goederen ontbind:
Artikelnaam

Aantal

Retourcode*

		
		
			

Ruimte voor overige opmerkingen:

*Reden van retour:
1. Te klein | 2. Te groot | 3. Het product voldoet niet aan de verwachting
4. Verkeerd artikel geleverd | 5. Het product is beschadigd

Gebruik onderstaande adresstrook voor het retourneren van de bestelling:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous Deux Fashion
Paalstraat 52
2900 SCHOTEN
België

