RETOURPROCES
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt
ontbinden / herroepen.
Ik deel u hierbij mede dat ik /onze overeenkomst
betreﬀende de verkoop van de volgende
goederen herroep:

Caravanspiegels

Besteld op*:

Ontvangen op*:

Ordernummer:

Stoelhoezen

Factuurnummer:

Naam:

Straatnaam:

Huisnummer:

Woonplaats:

Postcode:

Handtekening:

Datum:

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een
termijn van 14 dagen zonder opgave van
redenen de overeenkomst te herroepen. De
herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag
van aﬂevering. Om het herroepingsrecht uit te oefenen,
moet u ons, Zolio B.V., Tinnegieter 21C, 9502 EX, Stadskanaal
(Nederland) email: klantenservice@zolio.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte
stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar
bent hiertoe niet verplicht . U kunt deze verklaring ook via onze website invullen en
verzenden (retourformulier). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt dan ontvangt
u hiervan per e-mail een bevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om
uw mededeling betreﬀende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de
herroepingstermijn van 14 dagen na aﬂevering is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze
voor een andere wijze van levering en/of betaling 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, en wij de door ons geleverde goederen in originele
staat hebben ontvangen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee
u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in
ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij gaan niet
eerder over tot terugbetaling voordat de artikelen in goede staat hebben ontvangen. U verstuurd de
artikelen in ieder geval binnen 14 dagen. Gerekend van de dag dat u aan ons gemeld heeft dat u
gebruik maakt van uw recht op ontbinding van de overeenkomst. Retouradres: Zolio B.V., Tinnegieter
21C, 9502 EX Stadskanaal (Nederland). De verzendkosten voor retourzendingen worden door ons
gedragen als er gebruik gemaaktwordt van een verzendetiket dat u van Zolio. B.V. heeft ontvangen.
Kosten voor waardevermindering zullen u in rekening gebracht worden als deze onomstotelijk is
veroorzaakt door gebruik en/of onzorgvuldige verpakking.

Zo werkt
ons retou
rproce

s!

Vul het (online)
retourformulier in of
stuur een e-mail

Na het aanmelden
ontvangt u van ons een
verzendlabel per e-mail

Print uw
verzendlabel

Verpak de artikelen
zorgvuldig en plak het label
goed zichtbaar op de doos

Breng het pakket
naar een postkantoor
bij u in de buurt

Controle na ontvangst van uw bestelling
Controleer direct na ontvangst van uw bestelling of de artikelen onbeschadigd,
compleet en volgens de factuur geleverd zijn. Mocht dit niet het geval zijn dient u
dit binnen 24 uur na ontvangst via klantenservice@zolio.nl aan ons te melden.
Wanneer u de artikelen in gebruik neemt, is de levering geaccepteerd en kan
deze niet meer geruild of teruggestuurd worden.
Terugsturen van uw bestelling
Bent u niet tevreden over het geleverde product, past het niet of is het artikel
kapot? Dan kunt u het artikel zonder opgaaf van reden binnen de zichttermijn van
14 kalenderdagen gratis terugsturen of ruilen. Voordat u iets terugstuurt, raden wij
u aan de voorwaarden van retourzendingen aandachtig door te lezen. Wilt u uw
product ruilen voor een ander artikel? Ook dat kan bij ons. Geef dat aan op het
retourformulier of laat het ons per e-mail weten: klantenservice@zolio.nl. Stuur
het artikel naar ons terug door de stappen hiernaast op te volgen. Wij storten dan
het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug op het rekeningnummer of de creditcard waarmee is betaald. Voor het gratis terugsturen heeft u wel
een verzendlabel van ons nodig.

BIJ HET POSTKANTOOR HOEFT U GEEN VERZENDKOSTEN TE BETALEN. WE ADVISEREN U WEL OM EEN
VERZENDBEWIJS TE VRAGEN. ALS U VRAGEN HEBT OVER HET TERUGSTUREN KUNT U DEZE ALTIJD
STELLEN VIA MAIL: KLANTENSERVICE@ZOLIO.NL OF VIA ONZE KLANTENSERVICE +31 (0)599 76 72 74

Hoe werkt het?
Artikelen dienen compleet, ongebruikt
en onbeschadigd in de originele verpakking
aan ons teruggestuurd te worden.

stap 1

Vul binnen 14 dagen na ontvangst het (online) retourformulier
in of stuur een e-mail naar: klantenservice@zolio.nl.

stap 2

Na het aanmelden van uw retourzending, ontvangt u tijdens
openingstijden van onze klantenservice een verzendlabel per e-mail.

stap 3
stap 4

Print uw verzendlabel.
Verpak de artikelen zorgvuldig.

stap 5

Plak het label goed zichtbaar op de doos. Alleen dan is de verzending
gratis.

stap 6

Breng het pakket naar een postkantoor bij u in de buurt.

