
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 exclusief verzendkosten 

gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel 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 webshop@demuziekbox.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
Retour voorwaarden:

- De artikelen en verpakking mogen niet gebruikt/beschadigd zijn.

- De artikelen moeten in de originele verpakking worden teruggestuurd.

- Stuur het pakket in een stevige doos voldoende gefrankeerd naar ons retour (ongefrankeerde pakketten kunnen wij niet 

   aannemen). Kies je voor het niet traceerbaar (via de post) te sturen, is het verloop van de zending voor eigen risico.

- De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. 

- De MuziekBox is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens het verzendproces.

Garantie
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te 

worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer 

verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, 

noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
-  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten 

 repareren en/of bewerken;

-  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden 

 behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de verpakking behandeld zijn;

-  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld 

 of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Identiteit ondernemer
De Muziekbox - Centuriostraat 7, 6852 RS Huissen - KvK 66450225 - BTW NL856558898B01

webshop@demuziekbox.nl - www.demuziekbox.nl

deMUZIEKBOX.nl



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

Aan:  De Muziekbox
  t.a.v. Retouneren

  Centuriostraat 7

  6852 RS Huissen

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.

deMUZIEKBOX.nl
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