
 Informatie rondom garantie & retour 

 
 

 Retourneren 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te 
annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U 
krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis 
naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. 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 de ondernemer geretourneerd moeten 
worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via 
info@stoerhorloge.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 
dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde 
retour ontvangen is. 

 Voorwaarden retourneren; 
 de artikelen indien verzegeld (geseald) ook als zodanig worden teruggezonden, waarbij 

de zegel niet verbroken is; 

 de artikelen die geretourneerd worden mogen niet gebruikt, of beschadigd zijn; 

 het etiket van het product moet nog vastgemaakt zijn aan het artikel, samen met de 
garantie; 

 de artikelen moeten terugbezorgd worden in hun originele verpakking zonder 
beschadiging, samen met de eventuele accessoires. 

 Garantie; 
Stoerhorloge.com biedt een garantie van twee jaar vanaf de dag van aanschaf. De 
garantie van twee jaar garandeert de koper dat het product voldoet aan eisen van 
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. De garantie is niet van toepassing op 
de volgende gevallen: 

 Het product is beschadigd door onoplettendheid of onbehoorlijk gebruik (zoals het laten 
vallen of krassen) door de koper. 

 Beschadiging veroorzaakt door een reparatie of aanpassing door een derde zonder 
instemming van Stoerhorloge.com. 

 Het kapot gaan of beschadiging veroorzaakt door water of vuur (contact met water dient 
vermeden te worden). 

 Uiterlijke veranderingen door normaal gebruik van het product (zoals verkleuring van de 
bandjes, kleine krasjes op de kast van het horloge). 

 Vervanging van de batterij, ook indien de batterij vervangen moet worden binnen de 
garantietermijn. 

 In het geval van vragen over garantie, kan de koper altijd contact opnemen met de 
klantenservice van Stoerhorloge.com via e-mail op info@stoerhorloge.com. 
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Identiteit ondernemer 
Stoerhorloge.com 
Admiraliteitskade 25G 
3063ED Rotterdam 
info@Stoerhorloge.com  
+31 (0)85 - 047 0059 
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Retourformulier 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

— Aan  
Stoerhorloge.com 
Admiraliteitskade 25G 
3063ED Rotterdam 
Of naar: 
info@Stoerhorloge.com  
 

— 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: 

 

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

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@Stoerhorloge.nl


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 


