Bedenktijd koop op afstand
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te ontbinden. 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. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de
verpakking een verzegeling bevat Voor de aankoop van de online streaming video geldt,
dat u pas een link voor het bekijken van deze video ontvangt, na het verstrijken van de
bedenktijd van 14 dagen, tenzij u bij uw aankoop aangeeft dat u het product vóór het
verstrijken van de bedenktijd wenst te ontvangen en u afstand doet van uw bedenktijd.
De bedenktijd verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde,
het product in bezit heeft gekregen. Ingeval van de aankoop van een online streaming
video geldt, dat de bedenktijd aanvangt op de dag die volgt op de dag dat u de video
online aankoopt (cq de dag dat de overeenkomst tot stand komt). Om gebruik te maken
van uw recht op ontbinding, kunt u het product uiterlijk binnen 14 dagen aan ons
retourneren, vergezeld van het ingevulde formulier ontbinding. U kunt dit sturen naar:
DUTCH INSTITUTE FOR SCHEMA THERAPY
BURGEMEESTER CEULENSTRAAT 102
6212 CV MAASTRICHT
Wij verzoeken u het product zoveel mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
De kosten van het terugsturen komen voor uw rekening.
FORMULIER ONTBINDING:
Aan:
DUTCH INSTITUTE FOR SCHEMA THERAPY
BURGEMEESTER CEULENSTRAAT 102
6212 CV MAASTRICHT
Ondergetekende wenst de overeenkomst betreffende de verkoop van (aankruisen wat
van toepassing is):
DVD-box(en)
USB-Stick(s)
Online video streaming
te herroepen.
Voorgaande product(en) is/zijn besteld op ……………. Het/de product(en) zijn ontvangen
op ………. (dit enkel invullen bij bestelling van DVD-box(en) en/of USB-Stick(s)).
NAAM EN ADRES CONSUMENT:

HANDTEKENING CONSUMENT:

