
 

 

 

 

GARANTIE EN RETOURNEREN 

 

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

Na het aanmelden van de retourzending/annulering heb je tot 14 dagen de tijd om het product retour 
te sturen. Je krijgt na ontvangst bij Aurore Jewelry het volledige orderbedrag zo snel mogelijk 
gecrediteerd. Enkel de kosten voor de retourzending van jou naar Aurore Jewelry zijn voor eigen 
rekening.  

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in 
de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden.  

 

Voorwaarden en uitzonderingen 
Alleen aankopen via de website van Aurore Jewelry (www.aurorejewelry.nl) kunnen bij ons worden 
geretourneerd. 

 
Geen maatwerk 
Volgens de wet kunnen we producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, 
bijvoorbeeld maatwerk en/of sieraden die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, niet innemen. 

 
Dit geldt dus in ieder geval voor: 
- Sieraden voorzien van een gravure 

- Sieraden die op maat zijn gemaakt/zijn vermaakt 
- Sieraden die op verzoek zijn gemaakt/aangepast  
 
Het product kan worden geretourneerd als het product: 

- Onbeschadigd is 
- Ongebruikt is 
- De verpakking (sieradenbox en andere bijbehorende artikelen) onbeschadigd is 
- Maximaal 14 dagen na levering als retour wordt aangemeld 

 
Voldoet je retourzending/product niet aan bovenstaande criteria dan kunnen we deze helaas niet in 

ontvangst nemen. 

 
Sieraad gekocht in de winkel? 
Voor een product dat je hebt gekocht bij een van onze verkooppunten kun je contact opnemen met de 

betreffende winkel. Deze producten kunnen niet worden geretourneerd via onze website. 

De afspraken/voorwaarden voor het ruilen of retourneren van producten van de betreffende winkel 
zijn van toepassing. 

 

Garantie 
Je hebt standaard 2 jaar garantie op je aankoop. Neem hierbij de richtlijnen voor de omgang en het 

onderhoud van je sieraden goed in acht. 
Gebruikersschade is uitgesloten van de garantie. 

 

  

http://www.aurorejewelry.nl/


 

 
 

 

 

Formulier voor retourneren  
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)  

—  Aurore Jewelry 
Rokerijweg 4a 

1271 AH Huizen 
info@aurorejewelry.nl 
 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van 
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :    — Bestelnummer : 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 

— Naam/Namen consument(en)  

 

— Adres consument(en) : 

 

 

— IBAN Rekeningnummer (voor terugstorten orderbedrag): 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY): 
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