
Retourneren
Het is altijd vervelend wanneer een product toch niet helemaal aan je 
verwachtingen voldoet. Daarom mag je bij THUIS de gekochte producten 
retourneren.

Je hebt het recht jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van 
reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het product 
retour te sturen. Het bedrag van de retournering wordt gecrediteerd. De uitbetaling 
vindt plaats op hetzelfde rekeningnummer waarop de betaling door jou is gedaan. 
Let er op dat de verzendkosten voor je eigen rekening zijn. Indien je gebruik maakt 
van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – 
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de 
ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je 
contact met ons opnemen via info@thuisinterieur.nl of het “Modelformulier voor 
herroeping” hieronder invullen en opsturen. Wij sturen vervolgens een 
ontvangstbevestiging. Indien je geen bevestiging hebt ontvangen, wacht dan met 
het opsturen van de retour. Wij zullen het verschuldigde orderbedrag binnen 
14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in 
goede orde retour ontvangen is.

Let op!
Sommige producten die je bij THUIS koopt worden op maat volgens de door jou 
ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van 
toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Thuis
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Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt 
herroepen)

 ● Aan:  THUIS interieur & woondeco
   Lijster 40
   1715 HE Spanbroek

   info@thuisinterieur.nl

 ● Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst 
  betreffende 

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale   
  inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  
  herroep/herroepen*

 ● Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst  
  bij producten]

 ● [Naam consumenten(en)]

 ● [Adres consument(en)]

 ● [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op 
  papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
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