Garantie
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van
consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen,
tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant
bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant,
de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig
op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet
de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de
overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen
komen voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen. Enkel de artikelen
(ongeopend en onbeschadigd) die zich in de originele verpakking bevinden, met factuur
of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is,
wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te
eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking
bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of
aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant
heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens
de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het
moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds
geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”
Identiteit ondernemer

Nieuwhuizenstraat 91. 8790 Waregem. België
+32491504040
info@orovino.be
BTW BE 0834 997 972
IBAN BE63 3630 8127 3108

Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Nieuwhuizenstraat 91. 8790 Waregem. België
— 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.

