Allround Painting B.V.
Grootschoterweg 112
6023 AV Budel-Schoot

INFORMATIE GARANTIE & RETOUREN

WILT U RETOURNEREN?
Bij Likje Verf heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave
van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product
retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten
gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen
rekening. 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 moeten worden. Om gebruik te maken
van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@likjeverf.com. Wij zullen
vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw
retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde en conform de voorwaarden
retour ontvangen is.

UITZONDERINGEN RETOURNEREN:
De meeste producten die Likje Verf aanbiedt kunnen conform bovenstaande
voorwaarden worden geretourneerd. Echter, Likje Verf biedt ook verschillende
maatwerkproducten, welke speciaal voor jou worden geproduceerd. Deze producten
zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Twijfel je of een product retour gestuurd mag
worden, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

GARANTIE:
Als u bestelt Bij Likje Verf kunt u ervan uit gaan dat u hoge kwaliteit producten geleverd
krijgt. Mocht er toch iets mis zijn met uw bestelling, dan verzoeken wij u contact met
ons op te nemen, zodat we dit samen kunnen bespreken en indien nodig een oplossing
kunnen bedenken.

CONTACTGEGEVENS LIKJE VERF:
Allround Painting B.V.

Telefoon: (085) 743 03 12

Grootschoterweg 112

KvK: 64384705

6023 AV Budel-Schoot

BTW: NL 8556.44.448.B.01

info@likjeverf.com | www.likjeverf.com

Allround Painting B.V.
Grootschoterweg 112
6023 AV Budel-Schoot

MODELFORMULIER HERROEPING

INFORMATIE
Likje Verf biedt de mogelijkheid om uw bestelling conform onze voorwaarden terug te
zenden. U kunt dit formulier gebruiken indien u de overeenkomst wilt herroepen. Stuur
dit formulier per post aan (zie hieronder) of digitaal naar info@likjeverf.com.

AAN:
Allround Painting B.V.

Telefoon: (085) 743 03 12

Grootschoterweg 112

KvK: 64384705

6023 AV Budel-Schoot

BTW: NL 8556.44.448.B.01

1.

Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering wens te herroepen:

2.

3.

Dit artikel is besteld op (DD-MM-YY):

Met het volgende bestelnummer:

_____________________________________

_____________________________________

4.
Mijn contactgegevens zijn:
________________________________________________________________________________________

5.

6.

Mijn rekeningnummer is:

Retour op datum __________________:

_____________________________________

_____________________________________
Handtekening consument

info@likjeverf.com | www.likjeverf.com

