Formulie r v oor he rroe ping
(dit formulie r alleen invullen en te rugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroe pen)
Voeg het ingevulde formulier bij uw re tourzending e n stuur dit aan:
Kühlkamp Buitenhout
De Pol 6
7581 CZ Losse r
Ik deel u hierbij mee, dat ik onze ove reenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten

(omsc hrijving produc t) we ns te herroe pen.
Mijn gegevens zijn:
Naam:
Adres:
Mailadres:
Klantnummer:
Order/Bevestigingsnumme r:
Handtekening:

Wij zijn c ontinu bezig onz e die nstverlening te verbeteren. Daarom is het v oor ons e rg belangrijk om te
weten waarom u het product wenst terug te sture n. Wij z ouden het op prijs stellen als u onderstaand de
reden van retourzending zou willen invullen. Dit is e chter gee n ve rplichting.
Reden v an retourze nding:

Informatie over uw retourzending
Bij herroe ping van de overeenkomst z ijn de retourkosten v oor uw reke ning. Wilt u graag dat wij het
ophale n v an de goede ren voor u regele n dan die nt u re kening te houden met de onde rstaande
retourkoste n:
Pakketten tot 80 x 50 x 35 cm, die geleverd zijn me t pakketdienst
€ 9,95 incl. BTW
Pakketten tot 120 x 60 x 50 cm, die geleverd zijn met pakketdienst
€ 14,95 incl. BTW
Pakketten tot 240 x 100 x 200 cm, die geleverd zijn met pakketdie nst
€ 49,95 incl. BTW
Pakketten die aangeleverd zijn op een pallet
€ 59,95 incl. BTW
Grote pakkette n die gelev erd zijn met vrachtwage n
op aanv raag
vanaf € 100,Weet u een goedkope re manie r om uw zending te re tourneren dan bent u uite raard vrij om het transport
van de retourzending zelf te re gelen.

Küh lk amp Bu it enh out ® is e en ha nde lsna am van Ha nde lso nde rne ming Küh lka mp bv .

