
 

 

Modelinstructies voor herroeping 
 
Herroepingsrecht 
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
 
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. 
Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product 
uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product 
te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.  
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de 
vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.  
 
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 
14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. 
 
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de 
herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit 
krijgt.  
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: 

Hardware-deals.nl/Buurman&Buurman.eu       
Skoalplein 19  
8404 GV Langezwaag 
Telefoon: 0513-853444  
Email: verkoop@buurmanenbuurman.eu 

via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw 
beslissing de overeenkomst te herroepen.  
 
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u gebruik te maken van het bijgevoegde modelformulier 
voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping ook hier downloaden 
of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen. Hiervoor kunt u via onze website gebruik 
maken van ons digitale modelformulier op https://secure.jotformpro.com/form/41481796737973. Als u van deze 
mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een 
ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 
 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het 
herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
 
Gevolgen van de herroeping 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele 
leveringskosten voor de heenzending (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een 
andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet 
later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de 
goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. (NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 
22.11.2011.) Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode 
met ons afspreekt. Om fraude met terugbetalingen te voorkomen, dient het (IBAN) rekeningnummer waarop de 
terugbetaling wordt verricht gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan de betaling is ontvangen. 
 
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de 
overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als 
u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van 
de goederen komen voor uw rekening. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te 
retourneren.  
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