
 

 

FORMULIER VOOR HERROEPING VAN DE KOOPOVEREENKOMST 

 
Dit formulier invullen en terugzenden als je de overeenkomst schriftelijk wilt herroepen. 
 
Je mag dit ook doen via het zenden van een email aan info@giclee-atelier.nl met inbegrip van onderstaande 
gegevens 

Aan  

Vorm & Leegte   t.a.v. Giclée Atelier 
Zandwijk 4 
9354 VJ Zevenhuizen 

tel. 0594-631159 
info@giclee-atelier.nl 

 

Hierbij deel ik mee dat ik de overeenkomst betreffende de koop van het volgende artikel of artikelen wil herroepen: 

……………………………..……………………………..……………………………..…………………………….. 

……………………………..……………………………..……………………………..…………………………….. 

 

Besteld op (DD-MM-YYYY) :   ……………………………..………………… 

Bestelnummer :     ……………………………..………………… 

Bestelling ontvangen op (DD-MM-YYYY): ……………………………..………………… 

 

Mijn naam:     ……………………………..………………… 

Adresgegevens:    ……………………………..………………… 

      ……………………………..………………… 

      ……………………………..………………… 

 

Mijn IBAN bankrekeningnummer:  ……………………………..………………… 

 

Mijn handtekening:    ……………………………..………………… 

Datum retourmelding (DD-MM-YYYY):  ……………………………..………………… 



 
 

AANVULLENDE INFO RONDOM GARANTIE & RETOUR 

 

RETOURNEREN 

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kun je de bestelling zonder 

opgave van redenen herroepen en de koop ongedaan maken. Dit kan schriftelijk naar info@giclee-atelier.nl of vul 

bovenstaand formulier in. Vervolgens dien je de bestelling (of een deel daarvan) binnen 14 dagen na het melden van 

jouw herroeping retour te zenden. 

 

Zodra de retour door ons in goede orde is ontvangen, wordt het volledige aankoopbedrag ervan – minus verrekening 

van spaarpunten indien van toepassing – meteen teruggestort. Je kan de terugbetaling in het algemeen binnen 3 

werkdagen op je rekening verwachten. De kosten van de retourzending krijg je niet terugbetaald, zie zijn voor jouzelf..  

 

Je draagt zelf zorg voor het retourtransport. Om problemen te voorkomen vragen we je het kunstwerk – waar mogelijk 

- in de originele verpakking te retourneren met voldoende beschermingsmateriaal. Zorg ervoor dat het pakket 

voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. 

 

Mocht blijken dat de inhoud beschadigd bij ons terugkomt doordat: 

– het product gebruikt is geweest tentijde van de zichtperiode 

– het niet goed ingepakt en beschermd is bij de retourzending 

– of een andere onzorgvuldigheid van jouw kant uit 

dan wordt daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. 

 VAN RETOURRECHT UITGESLOTEN 

� Giclées of andere kunstwerken die speciaal voor jou in een afwijkende maat vervaardigd zijn.  

� Giclées of andere kunstwerken waarvoor we een speciale omlijsting hebben laten maken in jouw opdracht.  

� Giclées of andere kunstwerken die speciaal voor jou besteld zijn en niet standaard in ons assortiment zitten. 

Bij deze opdrachten is reeds vooraf gemeld dat het betreffende werk niet geretourneerd kan worden. 

GARANTIE 

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van een gebrek het artikel eerst omruilen.  

� Standaard wordt op alle giclées 75 jaar kleurgarantie gegeven, bij gebruik binnenshuis onder normale 

omstandigheden. 

� Op de omlijstingen zit een garantieperiode van twee jaar in geval van materiaalgebreken. 

Als een artikel niet kan worden omgeruild of het nieuwe exemplaar vertoont eveneens gebreken, kun je de artikelen 

retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag binnen de gestelde garantietermijn. In overleg is het ook 

mogelijk dat je het kunstwerk toch houdt en dan een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. 

 

Op afgeprijsde – en tweedehands artikelen wordt nooit een garantie afgegeven. 

 


