
 

Informatie rondom garantie en  retour 

 

Retourneren: 

U heeft het recht om uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering 

nogmaals veertien (14) dagen om uw product aan ons retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief 

verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor de retourzending van u thuis naar onze webwinkel zijn voor eigen rekening en 

zullen dus niet worden vergoed. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde 

toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om 

gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Info@DaRu-Deals.com. Wij zullen het verschuldigde 

orderbedrag binnen veertien (14) dagen na aanmelding van uw retour terug storten MITS het product reeds in goede orde 

retour is ontvangen. 

 

Uitzonderingen retourneren: 

a. Retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd. 

b. Gebruikte producten, beschadigde producten, producten waarvan een zegel is verbroken en producten met elke 

andere afwijking van het aan u geleverde product, kunnen niet worden geretourneerd.  

Garantie en aansprakelijkheid: 

a. Voor door DaRu-Deals geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het 

desbetreffende product wordt vastgesteld.  

b. DaRu-Deals is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of derden, tenzij 

er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van DaRu-Deals.  

c. Indien DaRu-Deals, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding 

nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is 

veroorzaakt. 

 

 

Identiteit ondernemer / retouradres: 

DaRu-Deals 

Eendenkooistraat 6a 

4885KM Achtmaal 

Info@DaRu-Deals.com 

06-51580623 

KVK 54888808 

BTW NL001806313B68 
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Formulier voor herroeping. 
 

Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep: 

  

 

 

 

 

 

Reden : 

 

 

 

 

 

Besteld op (DD-MM-YYYY):       Ordernummer: 

  

Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 

Naam consument: 

 

Adres consument: 

 

 

 

 

IBAN rekeningnummer: 

 

Handtekening consument:       Ondertekend op (DD-MM-YYYY): 

 

       

 

  

 

 

 

 

  

 


