
Retourneren                           

Als klant van Tuinartikeltotaal heeft u recht op een bedenktijd van 14 dagen om zonder opgave 
van reden de overeenkomst te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na aflevering van 
uw bestelling. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient u binnen de 14 dagen 
bedenktijd het retour te zenden artikel bij Tuinartikeltotaal aan te melden. 

Mocht u van deze regeling gebruik willen maken dan dient u onderstaande instructies op te 
volgen: 

- Meldt binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling aan Tuinartikeltotaal via 
info@tuinartikeltotaal.nl of via 0161-851529 dat u een artikel wilt retourneren binnen de 
zichttermijn. 

- Na het retourmelden heeft u 14 dagen de tijd om de gehele bestelling of een deel hiervan te 
retourneren 

- U dient het artikel in onbeschadigde staat retour te zenden en voor zover mogelijk in 
onbeschadigde originele verpakking, inclusief een kopie van factuur- en/of verzendbon. 

- Alle bijgeleverde accessoires moeten bij het artikel gevoegd zijn. 
- Verpak de retourzending in een omdoos, dit beschermt deze zending tegen beschadigingen 

tijdens het transport, aangezien u verantwoordelijk bent voor het product tijdens transport. 

De kosten voor het retourzenden van het pakket dient u als klant te betalen. 

Het volledige aankoopbedrag wordt uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald door Tuinartikeltotaal, 
deze termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat u aangeeft een bestelling retour te willen 
sturen. 

Uitzonderingen retourneren 
 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  
 
a. Hygiëne producten waarvan de verzegeling is verbroken zijn niet retourneerbaar; 
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
consument; 
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
d. die binnen de bedenktermijn kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de 
verzegelingheeft verbroken 

Identiteit ondernemer 

Tuinartikeltotaal 
Statenlaan 123 
5121 HC Rijen 
info@tuinartikeltotaal.nl 
0161-851529 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur) 
KvK nummer: 17282882 
BTW nummer: NL822277219B01 

 



Retourformulier                  

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

— Aan:  
Tuinartikeltotaal 
Statenlaan 123 
5121 HC Rijen 
info@tuinartikeltotaal.nl 
0161-851529 

— Productomschrijving: 

 

 

— Reden retour :  

 

— Bestelnummer : 

 

—  Ontvangstdatum: (DD-MM-YYYY): 

 

— Naam:  

 

— Adres: 

 

 

— IBAN Rekeningnummer: 

 

— Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY): 

 


