
1. BETROKKEN LEVERING

Dit correct ingevulde formulier moet naar Maisons du Monde teruggezonden worden via elektronische post
op het adres [...] of via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs op het volgende adres

 
Maisons du Monde

Service Clients  - Le Portereau
BP 52402  - 44124 Vertou France

En dit tenlaatste binnen een termijn van 14 dagen vanaf de levering van de producten (1). 

Le Portereau - BP 52402 - 44124 VERTOU Cedex
Tèl. : 02 51 71 17 09 - Fax Achats : 02 51 71 17 52 - Fax Comptabilité : 02 51 71 17 06 - Fax service Clients : 02 51 71 17 03

S.A.S au capital de 57 375 590 Euros - SIRET 383 196 656 00078 - APE 4759B - R.C.S NANTES 383 196 656

FORMULIER
VOOR HERROEPING

Naam

Voornaam

Adres

Nr Bestelling

Datum levering

2. VOORWERP VAN HET RECHT OP HERROEPING
Op ........................(dag)..........................(maand).............................(jaar)
Ik, ondergetekende, verklaar hierbij beroep te willen doen op mijn recht op herroeping in overeenstemming met de bepalin-
gen van artikel L 121-20 van de Franse Code de la Consommation (Consumentenrecht), voor de volgende artikels (kolom 
1 en 2 van de tabel) van de bovenvermelde bestelling, voor de hoeveelheden (kolom 3 van de tabel) en onder de hierna 
vermelde voorwaarden (opmerkingen 1 tot 3):

(1) Wanneer deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag of een feest-of vakantiedag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
(2) In overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden van Maisons du Monde zal de terugbetaling van het (de) bovenvermelde product(en) 
uitgevoerd worden door Maisons du Monde, en dit bij ontvangst van de producten die teruggezonden moeten worden, binnen een maximale termijn 
van [...] werkdagen volgend op de afloopdatum van 14 dagen, in de opslagplaatsen van Maisons du Monde (behalve indien gekozen werd voor de 
optie afhaling door de transporteurs van Maisons du Monde) op het volgende adres:
(3) Bij keuze voor de optie afhaling door de transporteurs van Maisons du Monde zal de terugbetaling uitgevoerd worden mits aftrek van de forfaitaire 
kosten voor

1.Codes 2. Artkels 3. H 
Ja(3) Neen

Afhaling door de transporteurs van
Maisons du Monde(2)


