
www.HBB24.com   

Formulier voor herroeping  

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.  

   

LET OP: Wij behandelen uw retourzending alleen wanneer de volgende punten van toepassing zijn:   

- De garantie/retourtermijn wordt in acht genomen (zie http://www.hbb24.nl/retourneren)    

- De producten in de originele verpakking worden aangeboden (indien redelijkerwijs mogelijk)   

- Bij het retourneren van verbruiks-/gebruiksartikelen welke geopend/geprobeerd zijn (borstels, tondeuses, shampoo, 

conditioner, maskers enz.), kunnen er kosten in rekening gebracht worden vanwege waardevermindering. (zie 

http://www.hbb24.nl/retourneren)    

- Bij een verkeerde levering van een besteld artikel, of een defect in het geleverde artikel, dient u eerst contact op te 

nemen met de klantenservice.   

Vanuit Nederland aan:            Vanuit België aan:   

HBB24.com                                     HBB24.com   

t.a.v. webshop klantenservice         t.a.v. webshop klantenservice   

Nieuwstraat 70             Dumortierlaan 117   

4524 EG  Sluis               8300 Knokke   

Nederland               België   

T: 0031 (0)117-760100            T: 0031 (0)117-760100 

E: klantenservice@hbb24.com          E: klantenservice@hbb24.com    

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen 

herroep/herroepen (*):   

Bestel datum:______________________ Ontvangst datum: _____________________ Bestelnummer:______________________ 

 

Voor- & achternaam consument:______________________________________________________________________________   

  

e-mailadres consument:_____________________________________________________________________________________ 

Reden van retourneren (optioneel):   

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________   

Uw voorkeur: (aankruisen wat van toepassing is)   

O Nieuw/Ander artikel (naam + artikelnummer):   

_________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

O Geld terug storten op IBAN-rekeningnummer:   

NL [__ __] [__ __ __ __] [__ __ __ __ __ __ __ __ __ __]  (Bijv. NL 11 RABO 0123 4567 89)   
BE [__ __] [__ __ __ __] [__ __ __ __] [__ __ __ __]  (Bijv. BE 22 0123 4567 8910)  
 
LET OP!: wenst u een aangekocht artikel te ruilen voor een goedkoper product? Gelieve beide bovenstaande punten in te vullen 
i.v.m. een terug betaling van het teveel betaalde bedrag.    
 

Heeft u het artikel/de artikelen die u retour stuurt gebruikt? (aankruisen wat van toepassing is)   

O Ja         O Nee   

 

Datum_________________________         Handtekening klant__________________________   
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