INTREKKINGSFORMULIER
Stuur dit formulier enkel terug indien u uw intrekkingsrecht wenst uit te oefenen.
Dit correct ingevulde formulier moet binnen een maximumtermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de
levering van de producten, teruggestuurd worden naar CHAUSSEA WEB.
U doet dit ofwel via de post naar het volgende adres: CHAUSSEA WEB – 105 AVENUE CHARLES DE
GAULLE – 54910 VALLEROY, tel. 09 69 39 54 00 – fax: 03 82 20 02 30.
Ofwel via e-mail naar het volgende adres: sav@chaussea.com.
Ofwel rechtstreeks bij uw met de post geretourneerde artikelen naar het volgende adres: CHAUSSEA
WEB – 105 AVENUE CHARLES DE GAULLE – 54910 VALLEROY, tel. 09 69 39 54 00 – fax: 03 82 20 02
30.
Ik/wij stuur/sturen u kennisgeving (*) met onderhavig schrijven van mijn/onze (*) intrekking voor de
verkoop van onderstaand goed (*):

NAAM CONSUMENT
VOORNAAM CONSUMENT
POSTADRES CONSUMENT
BESTELNUMMER
LEVERINGSDATUM

CODES

(*) schrappen wat niet past
Datum:
Handtekening:

ARTIKELEN

HOEVEELHEDEN

BIJLAGE A artikel R 121-1
INFORMATIE BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET INTREKKINGSRECHT
INTREKKINGSRECHT
U hebt het recht u binnen een termijn van veertien dagen uit onderhavig contract terug te trekken
zonder hiervoor een reden te geven.
De intrekkingstermijn verloopt veertien dagen na de dag dat u of een derde die niet de vervoerder is
en door u werd aangeduid, fysiek het goed in ontvangst neemt, of indien de consument meerdere
goederen heeft besteld in één enkele bestelling en deze goederen apart worden geleverd, de dag dat
u of een derde die niet de vervoerder is en door u werd aangeduid, fysiek het goed in ontvangst neemt.
Om het intrekkingsrecht uit te oefenen, moet u uw naam, fysieke adres vermelden, en indien
beschikbaar ook uw telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres.
U moet ons op de hoogte brengen van uw beslissing om u uit onderhavig contract terug te trekken
middels een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld brief via de post, fax of e-mail). U kunt het
intrekkingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Opdat uw intrekkingsrecht gerespecteerd wordt, volstaat het om uw mededeling omtrent de
uitoefening van het intrekkingsrecht door te sturen voordat de intrekkingstermijn verstrijkt.
EFFECT VAN DE INTREKKING
Indien u zich uit onderhavig contract terugtrekt, betalen wij u alle bedragen die wij van u hebben
ontvangen, terug, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van aanvullende kosten die
voortvloeien uit het feit dat u eventueel hebt gekozen voor een andere levering dan de goedkoopste
standaardlevering die wij aanbieden), zonder overdreven vertraging en in elk geval ten laatste veertien
dagen nadat wij op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om u uit dit contract terug te trekken.
We zullen de terugbetaling doen via hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de initiële
transactie, tenzij u uitdrukkelijk een ander betaalmiddel overeenkomt; deze terugbetaling zal in elk
geval geen kosten voor u genereren.
U zult het goed zonder overdreven vertraging moeten terugsturen of –brengen naar CHAUSSEA WEB
– 105 AVENUE CHARLES DE GAULLE – 54910 VALLEROY en in elk geval binnen de veertien dagen nadat
u ons hebt meegedeeld dat u zich uit onderhavig contract terugtrekt. Deze termijn wordt als
gerespecteerd beschouwd indien u het goed voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen
terugstuurt. U dient de rechtstreekse verzendkosten te betalen, die op een maximumbedrag van
ongeveer € 10, incl. kosten, worden geraamd.
Uw aansprakelijkheid wordt enkel ingeroepen indien het goed andere beschadigingen heeft opgelopen
dan deze door handelingen die nodig zijn om de aard, eigenschappen en goede werking van dit goed
te controleren.

