
 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 inclusief verzendkosten 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 worden. Om gebruik te maken van 
dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@pashmina.love. 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. 

 Uitzonderingen retourneren 
  
Gedragen, beschadigde of verdwenen pashmina’s door toedoen van de 
consument, of pashmina’s die niet in de originele verpakking worden 
geretourneert worden niet terug genomen, vergoedt. 
 

Garantie 

  

a.  Pashmina.Love staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst 
beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat 
daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 

b.  De garantietermijn van Pashmina.Love bedraagt twaalf (12) maanden. Deze garantie 
geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. onjuist gebruik 2. beschadiging 3. 
diefstal 4. nalatigheid 5.slijtage. 

c. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant als vakkundig 
aangewezen service/reparatiediensten herstel- of anderen werkzaamheden aan het 
product hebben gepleegd. 

d.  Onder garantie wordt verstaan dat Pashmina.Love zich verplicht houdt 1. kosten 
voor reparatie- en herstel werkzaamheden voor haar rekening te nemen, 2. in staat 
voor vervanging van het produkt door een gelijkwaardig produkt en, in het geval 
hiertoe geen redelijke mogelijkheid bestaat, 3. restitutie van de aankoopsom. 

 

  

 



Pashmina Love 

Europalaan 24 

6199AB Maastricht Airport 

info@pashmina.love 

+31(0) 43 631 26 31 
 
KVK nummer  68907273 
BTW nummer NL183699900B01 

 



Formulier voor herroeping  

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

—  Pashmina Love 
Europalaan 24 
6199AB Maastricht Airport 
info@pashmina.love 
+31(0)43 631 26 31 

— 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): 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 


