
RETOURFORMULIER  (herroepingsformulier)  
 

Sneller en eenvoudiger retouren afhandelen kan via: www.sandervunderink.nl/retouren 
Dit is het wettelijk verplichte herroepingsformulier 

 LET OP: Dit formulier is geldig tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling! 
 

Voor particulieren geldt het recht, de bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden deze 
(deels) te retourneren. Betaalde verzendkosten worden ook terugbetaald. Toeslagen voor rembours niet. 
 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Deze kosten via bijvoorbeeld 
POSTNL zijn te vinden op: http://www.postnl.nl/tarieven/tarieven-pakketten/  u bent vrij voor het kiezen van een transporteur. 
Zelf langs brengen kan op afspraak uiteraard ook. 
 
U mag het product / de verpakking openen om het product te kunnen beoordelen of het aan uw verwachtingen voldoet. Wij 
vragen u toch dringend aandacht voor het volgende m.b.t. de retouren: 
 

- Verpakkingen graag netjes openen en bewaren! 
- Verpakkingen niet beschrijven of beplakken. (artikelen in een om-doos terug sturen) 
- Schoon & stofvrij te houden. 
- Dimmers en andere elektronica in een testopstelling testen, voordat deze gemonteerd 

worden en een stukadoor of schilder deze een andere kleur geven. 
- Special voor u op lengte vervaardigde kabels kunnen niet retour. 

 
 

Gelieve per bestelling 1 retourformulier gebruiken, volledig invullen en meesturen met de materialen naar: 
Sander Vunderink Elektromaterialen B.V., Grindstraat 7, 7553 GV Hengelo (O) 

(mailen mag naar orders@sandervunderink.nl, let op duidelijk uw gegevens op het pakket vermelden!) 
 
Vul hieronder de gegevens in, welke u ook heeft ingevuld bij uw bestelling: 
 
Naam: 
 
Adres, PC & Woonplaats:  
 
Webshopordernummer:     en / of factuurnummer: 
 
Het te verrekenen bedrag storten we terug op het door u gebruikte rekeningnummer. U ontvangt een 
creditfactuur. Heeft u via een bouwdepot betaald of onder rembours besteld, vul dan hier uw Ibannummer 
in :                                                                 ten name van:  
 
Artikelnummer Omschrijving Aantal 

 meer artikelen? Gebruik de achterkant, of nog eenvoudiger, onze retourmodule op www.sandervunderink.nl/retouren 


