Herroepingsbeleid
Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te
herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce
Limited, 3rd Floor, The Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, Swords, County
Dublin, K67 NY94 Ierland, e-mail info@eshopworld.com) op de hoogte stellen van uw
beslissing om dit contract te herroepen. Hiertoe kunt u gebruik maken van het bijgevoegde
modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. U kunt het modelformulier voor
herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze
website (een link naar het herroepingsformulier wordt opgenomen in uw
bestellingsbevestigings-e-mail en/of uw verzendingsbevestigings-e-mail]. Als u van deze
mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een
ontvangstbevestiging van deze herroeping.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de
uitoefening van het herroepingsrecht voorafgaand aan het verstrijken van de
herroepingstermijn verzendt.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben
ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit
het feit dat u een ander soort levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden gunstigste
standaardlevering), onverwijld terug, uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de
kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze
terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u bij de oorspronkelijke
transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval
zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.
Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of
totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, naargelang welk
tijdstip eerder valt.
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U dient de goederen onverwijld aan ons te retourneren of overhandigen, in ieder geval niet
later dan binnen veertien dagen na de dag waarop u de herroeping van deze overeenkomst
aan ons heeft medegedeeld. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen
voorafgaand aan het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen, behalve als u een door
eShopWorld aangegeven of vooruitbetaald etiket heeft ontvangen.
U moet alleen betalen voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies is te
wijten aan behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de
kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.
Modelherroepingsformulier
Indien u het Contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
- Aan eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor, The Concourse Building,
100-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, K67 NY94 Ierland, e-mail
info@eshopworld.com.
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) contract betreffende de
verkoop van de volgende goederen (*) annuleer/annuleren.
- Besteld op (*)/ontvangen op (*).
- Naam van consument(en).
- Adres van consument(en).
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend):
- Datum
--(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

V1 - 26.08.2021

