
  

Wenst u uw bestelling te retourneren? Gebruik per voorkeur dit formulier.

 FORMULIER voor herroeping
(uitsluitend van toepassing voor aankopen via http:\\winkel.van-eck.net)

Te zenden aan postadres:
Van Eck Video Services
T.a.v. Afdeling Webwinkel
Inzake RETOUR ivm ZICHTTERMIJN
Herastraat 43-05
5047 TX Tilburg

Ik/wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van 
goederen/levering van de volgende dienst* herroep/herroepen*

Bestelnummer / factuurnummer*:........................................  Besteld op:.......................................
      Ontvangen op:.................................

Naam:..................................................................................................................................................

Adres:..................................................................................................................................................

Postcode:................................................................................  Plaats:..............................................

Telefoonnummer:.................................................................................................................................

Email adres:.........................................................................................................................................

(IBAN)Bankrekeningnummer:..............................................................................................................

Handtekening* van consument(en):
(Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Reden retour:
[   ]  Verkeerd besteld
[   ]  Verkeerd geleverd
[   ]  Anders te weten:...........................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

Uw bestelnummer kunt u terugvinden op de bestelbevestiging die u via email ontvangen heeft. Het
factuurnummer kunt u terugvinden op de linkerzijde van de factuur (onder de adresgegevens).

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Controleer a.u.b. of de vetgedrukte velden volledig zijn ingevuld. Gelieve het te retourneren artikel 
degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd verzenden. Vermeld ook uw naam en adres als afzender
op buitenzijde van het pakket. Het te retourneren artikel, indien mogelijk, voorzien van een kopie van 
de factuur plus dit ingevulde retourformulier. Wij verzoeken u de originele verpakking zo min mogelijk te
beschadigen. In geval van herroeping de Europese voorwaarde: een zichttermijn van 14 dagen.

        Uw herinneringen behouden 
          voor de toekomst

http://www.facebook.com/vaneckvideo
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