Herroepingsrecht en de voorwaarden en wijze van uitoefening
Bij levering van goederen:
1. Bij de aankoop van goederen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te
herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave
van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de
consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de onderneming bekend
gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de
verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is
om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.
3. De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk op de
volgende wijze en onder de volgende strikte voorwaarden. De consument kan zijn bestelling
uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed,
terugsturen aan de onderneming. Om een bestelling terug te sturen vult u het retourformulier
in (ingesloten bij levering goederen). U volgt de instructies op het retourformulier voor
terugsturen.
4. Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de
onderneming worden teruggestuurd per aangetekend zending of tegen ontvangstbewijs. Het
ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum. De labels met barcode die zich op de verpakking
bevinden moeten eveneens aanwezig en intact zijn. Uitsluitend netjes opgevouwen kledij,
ongedragen en niet gebruikte artikelen worden geaccepteerd. Gevlekte, beschadigde,
gewassen of ernstig gekreukte artikelen worden niet aanvaard.
5. Bij terugzending van goederen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor
beschadiging of verlies.
Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de rechtstreekse kosten
van terugzending gratis. Alle andere kosten van verzending zijn voor rekening van de klant;
verzendkosten die de consument heeft betaald om zijn bestelling te ontvangen, zijn niet
terugvorderbaar. De consument zal wel aanspraak maken op terugbetaling van de prijs van
het gekochte kledingstuk.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch ten laatste binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Uitsluiting herroepingsrecht
1. De onderneming kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in
lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de onderneming de
consument verwittigd heeft van de ontstentenis van een herroepingsrecht.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk:
a. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de
consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
b. betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument
zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard
niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
c. betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur
waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
d. betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
e. voor diensten voor weddenschappen en loterijen;
f. betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de
consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant
huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.

