
RETOURNEREN 

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de 

overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen 

komen voor uw rekening. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat u de levering ontvangt. 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de 

hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.  

 

Manieren om te herroepen: 

• Stuur bijgevoegd modelformulier voor retournering ingevuld naar 

yvonne.steenmetz@live.nl. 

• Stuur per post of per email de benodigde informatie uit bijgevoegd modelformulier 

naar Diëtistenpraktijk en psychosynthese de diamant, van Marnixlaan 37, 3818 VA 

Amersfoort of  yvonne.steenmetz@live.nl   

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging 

van uw herroeping sturen. 

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw 

uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is 

verstreken.  

 

Gevolgen van de herroeping 

U stuurt het artikel/de artikelen op dezelfde manier verpakt naar onderstaand adres. 

U ontvangt alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, zodra het artikel/de artikelen 

door Diëtistenpraktijk en psychosynthese de diamant in ongebruikte en ongelezen staat is/zijn 

ontvangen.  

U ontvangt de betaling onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen van ons terug, 

nadat wij het artikel/de artikelen in ongebruikte en ongelezen staat hebben ontvangen,  

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie 

heeft verricht. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening 

worden gebracht. 

 

Bijlage: Formulier voor retournering, zie bladzijde 2.  
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FORMULIER VOOR RETOURNERING 

 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt 

ontbinden! 

 

Aan: Diëtistenpraktijk en Psychosynthese de diamant 

 Van Marnixlaan 37 

 3818 VA Amersfoort 

 06-27615801 

 yvonne.steenmetz@live.nl 

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de verkoop 

van: 

Het boek: “Over-gewicht, leer lichter in het leven te staan. Letterlijk en 

figuurlijk. Een (h)eerlijk werkboek.”  

Aantal exemplaren:  …………………………………………………………. 

 

Besteld op dd/mm/jjjj …………………………………………………………. 

Ontvangen op dd/mm/jjjj…………………………………………………………. 

Naam consument : …………………………………………………………. 

Emailadres consument : …………………………………………………... 

IBAN-Bankrekening voor terugstorten:………………………………………….. 

 

Handtekening consument: (indien dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

Datum: 

 

 

Zodra Diëtistenpraktijk en Psychosynthese het(de) artikel(en) in ongebruikte en 

ongelezen staat heeft ontvangen, zal het betreffende bedrag worden teruggestort 

op bovenstaand banknummer. 


