
 

 

Retourneren 
Je hebt het recht om je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te herroepen. 

Na de herroeping moet je het artikel binnen de 14 dagen terugsturen. Dan krijg je in de regel het 

volledige bedrag van je aankoop terug, uitgezonderd wanneer er waardeverlies is voor ons en dit 

waardeverlies komt voort uit gebruik van het product dat het kortstondig testen overstijgt. In dat geval 

wordt het waardeverlies in rekening gebracht bij de klant en is er mogelijkerwijze slechts gedeeltelijke 

terugbetaling. 

Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht moet het product met alle geleverde toebehoren en 

zoveel mogelijk in originele staat en met verpakkingsmaterialen aan ons toegezonden worden. 

Opgelet: Sommige producten kunnen nooit geretourneerd worden. Denk aan producten die om 

redenen van hygiëne of gezondheid strikt bestemd zijn voor persoonlijk gebruik. 

Verplichte aanmelding 
Om gebruik te maken van je herroepingsrecht moet je dit vooraf altijd aanmelden via 

info@elkedagkoopjes.nl met vermelding van het ordernummer. 

Retourkosten en risico 
De retourkosten, alsook het risico van de retourzending, zijn altijd voor rekening van de klant. 

Gebruik altijd een zending met track & trace-code. 

Terugbetaling 
De aankoopprijs, al of niet gedeeltelijk ingeval van waardeverlies, zal dan binnen een redelijke 

termijn, en uiterlijk binnen de 14 dagen, teruggestort worden via de betaalmethode die de klant koos 

voor de bestelling. 

Stappenplan 
1. Meld je retour aan via onze klantenservice. 

2. Verpak je product(en) goed en stevig. 

3. Vul het onderstaande retourformulier in en stuur dit samen met het pakketje naar ons. Kies 

voor een zending met track & trace. 

Retouradres 
MET Media 

t.a.v. Elkedagkoopjes.nl 

Postbus 8546 

Reactorweg 17 

3542 AD Utrecht 

mailto:info@elkedagkoopjes.nl


Retourformulier 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden met de goederen indien u daadwerkelijk de overeenkomst wenst te herroepen) 

 

Ik deel u hiermee mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen 

herroep. Vul hieronder de artikelnummers in met opgaaf van de verschillende producten die u wenst 

te retourneren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordernummer:  …………………………………………………….. 

Besteld op:   …………………………………………………….. 

Ontvangen op:  …………………………………………………….. 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………  

Adres:   ……………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………… 

 

IBAN-rekeningnummer:   ………………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening: 

 

 

Datum:     ………………………………………………………….   

 


