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 All for baby 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@allforbaby.nl. 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
Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerd
specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is
hiermee na succesvolle betaling definitief.”

Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de
producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de
producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook
Artikel. 7 van de algemene voorwaarden.
2. In geval door All for baby aannemelijk gemaakt is dat producten aangewend zijn voor wederverkoop,
wordt geen garantie verleend op het geleverde product als ook vervalt ieder recht op retour.
3. All for baby biedt volledige fabrieksgarantie, een artikel met gebreken dient bij All for baby te worden
aangeleverd alvorens er service op verleend kan worden.

Contactgegevens:
All for baby
Rhonepad 64
9406 VE Assen
info@allforbaby.nl
0592-859340

KvK 57713391
BTW-nummer: 107175162B01

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
All for baby
Rhonepad 64
9406 VE Assen
info@allforbaby.nl
0592-859340
— 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.

