
Mooi Zo, Valkenburg 
Passage 17 
6301DW Valkenburg aan de Geul Tel: 043- 6010015 
KvK: 1409 3087 
BTW Nr.: NL0018 22334 B21 

Herroepingsrecht 

De koper die via de webshop iets koopt, heeft tot veertien na ontvangst van het product het recht dit 
product terug te sturen en aanspraak te maken op terugbetaling van de koopprijs. De termijn van 
veertien dagen is een wettelijk minimum. 

De herroepingstermijn gaat lopen vanaf de dag dat de koper het product fysiek in zijn bezit heeft. 

Zon- en feestdagen tellen mee in de berekening van de herroepingstermijn, echter als de laatste dag 
van de termijn een zon – of feestdag is dan eindigt de termijn pas, aan het einde van de eerst 
daaropvolgende werkdag. 

De koper kan de aankooptransactie herroepen middels het invullen en retoursturen/mailen van het 
herroepingsformulier. 

Het moet voor de verkoper wel ondubbelzinnig duidelijk zijn dat de koper gebruikt maakt van zijn 
herroepingsrecht. 

Hiertoe dient de koper het Herroepingsformulier (beschikbaar op de website) volledig in te vullen 
en aan de verkoper te doen toekomen. (per mail). 

Zodra de retour gezonden artikelen inclusief het herroepingsformulier zijn ontvangen door 
verkoper, zal het aankoopbedrag worden geretourneerd. 

De kosten van terugzenden moet de koper zelf betalen. 

De verkoper mag wachten totdat hij de retour gezonden producten daadwerkelijk heeft ontvangen. 

De koper die een product wil terugsturen heeft het recht het product te testen en te inspecteren om 
de aard, de kenmerken en de werking van het gekochte product na te gaan. Dat recht op onderzoek 
en inspectie mag echter niet verder gaan dan wat normaal is, indien het product in een fysieke 
winkel is gekocht. 

Als een product zichtbaar gebruikt is dan betekent dat automatisch dat de koper zijn 
herroepingsrecht verspeeld heeft. 

Producten die niet onder de herroeppingsplicht vallen zijn: Sieraden, oorbellen, armbanden en 
andere mode-accessoires. Sjaals 
Handtassen en Portemonnees. 

 



Sfeerwinkel Mooi Zo, 
Passage 17 
6301DW Valkenburg aan de Geul Tel: 043- 6010015 
KvK: 1409 3087 
BTW Nr.: NL0018 22334 B21 

Formulier voor herroeping: 

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

•  -  Aan: Sfeerwinkel Mooi Zo 
Passage 17, 6301 DW Valkenburg aan de Geul  
info@sfeerwinkelmooizo.nl  

•  -  Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de 
volgende producten herroep:  
.....................................................................................................  
.....................................................................................................  
.....................................................................................................  

•  -  Besteld op:......................................................................................  

•  -  Ontvangen op:.................................................................................  

•  -  Naam consument:.......................................................................... ..  

•  -  Adres consument:.............................................................................  

•  -  IBAN nummer Consument:.................................................................  

•  -  Handtekening 
consument: .................................................................. ...............................................
.......................................................  
Ik verklaar hierbij dat ik de Algemene Voorwaarden en de regels betreffende het 
herroepingsrecht heb gelezen en aanvaard.  


