
HERROEPINGSRECHT 
Informatieverplichting en 

annuleringsbeleid 

van infitterynederland.nl 

Deze informatieverplichting en 

instructies voor herroeping voor 

consumenten vormen een aanvulling op 

de algemene voorwaarden van, Infittery 
Nederland BV, Weerenweg 26 1161 AJ 
Zwanenburg, info@infitterynederland.nl 

Herroepingsrecht 

U heeft het recht om dit 

contract binnen veertien dagen zonder 

opgaaf van reden te herroepen . Houd er 
rekening mee dat u geen 

herroepingsrecht heeft als de 

producten op maat zijn gemaakt 
volgens uw specificaties. 

 

De herroepingstermijn bedraagt veertien 
dagen vanaf de dag waarop u of een door 

u aangewezen derde, die niet de 

vervoerder is, de goederen in bezit heeft 
gekregen of, in het geval van een 

deellevering, op de dag waarop u of een 

derde door u genoemde partij die niet de 
vervoerder is, de laatste goederen in bezit 
hebben genomen. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, 
moet u ons (Infittery Nederland BV, 

Weerenweg 26, 1161 AJ 

Zwanenburg, info@infitterynederland.nl ) 
een duidelijke verklaring sturen (bijv. een 

per post verzonden brief , fax of e-mail) 

over uw beslissing om dit contract te 

herroepen. U kunt hiervoor het 

bijgevoegde modelformulier voor 
herroeping gebruiken. 

 

Om de herroepingstermijn na te leven 

volstaat het dat u de mededeling 
betreffende uw uitoefening van het 

herroepingsrecht verzendt voordat de 

herroepingstermijn van veertien dagen is 
verstreken. 

Gevolgen van herroeping 

Als u deze overeenkomst herroept, wordt 

na ontvangst van de retourzending, het 

betaalde bedrag, inclusief 

leveringskosten uiterlijk binnen veertien 
dagen vanaf de dag waarop we de 

kennisgeving van uw herroeping van dit 

contract hebben ontvangen vergoed. 
(met uitzondering van de kosten van de 

retourzending) Voor deze terugbetaling 

gebruiken wij ofwel hetzelfde 

betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke 

transactie heeft gebruikt, ofwel het door 

u doorgegeven bankrekeningnummer. 

Voor deze terugbetaling zullen u geen 
kosten in rekening worden gebracht. Wij 

kunnen de terugbetaling weigeren totdat 
wij de goederen hebben teruggekregen. 

U moet de goederen onmiddellijk aan ons 

retourneren of overhandigen, en in ieder 

geval niet later dan veertien dagen vanaf 

de dag waarop u ons op de hoogte stelt 

van de herroeping van dit contract. De 

deadline is gehaald als u de goederen 
terugstuurt voordat de periode van 
veertien dagen is verstreken. 

U draagt de rechtstreekse kosten van het 

terugzenden van de goederen. De kosten 
worden geschat op circa € 100,00. 

U bent alleen aansprakelijk voor 

waardevermindering van de goederen die 

het gevolg is van schade door verkeerd 
gebruik of omgang met de producten. 
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Voorbeeld 

herroepingsformulier 

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan 
dit formulier in en stuur het terug) 

Aan 

Infittery Nederland BV 

Weerenweg 26 
1161 AJ Zwanenburg 

info@infitterynederland.nl 
 

Hierbij herroep(en) ik/wij het door 

mij/ons gesloten contract voor de 

aankoop van de volgende 
goederen: ___________________________

______________________ 

Besteld op _______ _______ /ontvangen 
op _______ _______ 

Naam 

consument(en) ______________________
________ __________ 

Adres 
consument(en) ______________________ 

Bankrekeningnummer:________________

__________________________ 

____________________________________

Handtekening consument (alleen als de 

kennisgeving op papier is) 

Datum: _______ _______ 

Opmerking volgens Art 14 

ODR-regelgeving 

De website van de Europese Commissie 

voor online geschillenbeslechting is te 

vinden op https://ec.europa.eu/odr . Als u 
vragen of opmerkingen heeft, kunt u 

contact met ons opnemen via het e-

mailadres info@infitterynederland.nl 
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