
Modelformulier voor herroeping 
 

(Gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

 

Aan Geek Enterprise, Ommegang Noord 13F, 8840 Westrozebeke, België, 

info@geekenterprise.be  

 

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 (*)/Ontvangen op (*) : 

 

Naam/Namen consument(en) :  

 

Adres consument(en) : 

 

 

 

 

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:  

 

 

 

 

Datum : 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

  

mailto:info@geekenterprise.be


Algemene voorwaarden m.b.t. het retourneren van producten 
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid deovereenkomst 

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertiendagen. Deze termijn gaat in 

op de dag na ontvangst van het product doorof namens de consument. 

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met hetproduct en de 

verpakking. Hij zal het product slechts in die mateuitpakken of gebruiken voor zover dat 

nodig is om te kunnen beoordelenof hij het product wenst te behouden. Indien hij van 

zijnherroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverdetoebehoren en 

– indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staaten verpakking aan de ondernemer 

retourneren, conform de door deondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

3. Het fysiek afhalen of retourneren van uw pakket is helaas niet mogelijk. 

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de 

kosten van terugzending voor zijn rekening. 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer ditbedrag zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na deterugzending of herroeping, terugbetalen. 

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan ditdoor de 

ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer ditduidelijk in het aanbod, 

althans tijdig voor het sluiten van deovereenkomst, heeft vermeld. 

2. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de volgende 

producten: 

 die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van 

de consument. 

 die duidelijk persoonlijk van aard zijn. 

 die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 

 die snel kunnen bederven of verouderen. 

 waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 

de ondernemer geen invloed heeft. 

 voor losse kranten en tijdschriften. 

 voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de 

verzegeling heeft verbroken. 

 
 


