
   
Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende d
artikelen/levering herroep. 

 

 

 

Ordernummer* 

      
 

Artikel(en)* 

 

 

Besteldatum* 

  /   / 
 

Naam* 

 
 

Adres* 

 
 

Postcode* 

      
 

Plaats* 

 
 

Telefoonnummer 

      
 

E-mailadres 

 
 

IBAN 

           
 

Handtekening* 

 

   HERROEPINGSFORMULIER
Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 

    

    

    

       

Reden van retour

 Verkeerd besteld
                

 Verkeerd artikel ontvangen
 

 Anders namelijk:
 

 

 

 

Te zenden aan:    

Moois uit Zweden                                                     
Inzake retour ZICHTTERMIJN                               
Bosweg 2                                                                    
9959 PB  Onderdendam  
info@mooisuitzweden.nl

 

Let op! 

De velden gemarkeerd met een sterretje zijn 
verplichte velden op grond van Europese regels en 
voorschriften. 

Jouw ordernummer 
e-mailbevestiging die je hebt ontvangen na het 
plaatsen van je bestelling.

Gelieve het te retourneren artikel 
en voldoende gefrankeerd

Vermeld ook jouw naam en adres als afzender op de 
buitenzijde van het pakket.

Het te retourneren 
van de factuur en dit ingevulde retourformulier.

Wij verzoeken je de originele verpakking zo min 
mogelijk te beschadigen en het artikel hierin retour 
te sturen. 

In geval van herroeping geldt de Europese 
voorwaarde: een zichtt

Het te verrekenen bedrag wordt teruggestort op het 
bij ons bekende rekening
hiernaast ingevulde

SFORMULIER 
e verkoop van de volgende 

Reden van retour 

Verkeerd besteld 

Verkeerd artikel ontvangen 

Anders namelijk: 

Moois uit Zweden                                                     
Inzake retour ZICHTTERMIJN                               
Bosweg 2                                                                      
9959 PB  Onderdendam                                                
info@mooisuitzweden.nl 

De velden gemarkeerd met een sterretje zijn 
verplichte velden op grond van Europese regels en 

Jouw ordernummer kun je terugvinden boven in de 
evestiging die je hebt ontvangen na het 

plaatsen van je bestelling. 

Gelieve het te retourneren artikel degelijk verpakt 
voldoende gefrankeerd verzenden. 

Vermeld ook jouw naam en adres als afzender op de 
buitenzijde van het pakket. 

Het te retourneren artikel voorzien van een kopie 
van de factuur en dit ingevulde retourformulier. 

Wij verzoeken je de originele verpakking zo min 
mogelijk te beschadigen en het artikel hierin retour 

In geval van herroeping geldt de Europese 
voorwaarde: een zichttermijn van  14 dagen. 

Het te verrekenen bedrag wordt teruggestort op het 
bij ons bekende rekeningnummer, dan wel het 
hiernaast ingevulde IBAN. 


