
Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: 
Drops of Jupiter
Oude Hoofdvaartsweg 37
9405CB Assen

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende 
goederen herroep:

Besteld op (DD-MM-YYYY): Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

Artikelnummer(s):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

IBAN rekeningnummer:

Uw handtekening:

Datum:



Informatie mbt het retourneren van een bestelling
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 volle-
dige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw huis naar de webwinkel zijn 
voor uw 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 
ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen 
via Info@DropsofJupiter.nl. Wij sturen u vervolgens de retourinstructie per mail toe. U vult het 
herroepingsformulier in en voegt het toe aan het terug te zenden artikel. 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.

NB. Stuur nooit een artikel terug zonder ons vooraf een bericht te hebben gestuurd en 
wacht eerst onze reactie af svp.

Kwetsbare artikelen retourneren
Artikelen die vanwege hun kwetsbaarheid (aangegeven op de productpagina) door onze bezorg-
dienst zijn afgeleverd of door u zelf zijn opgehaald, kunnen alleen geretourneerd worden op de 
volgende wijze: door uzelf terug te bezorgen op een door ons aangegeven adres of door ons af te 
halen op een door u aangegeven adres. Indien door ons af te halen, dan kunnen er (afhankelijk 
van het aantal te rijden kilometers) kosten in rekening worden gebracht.
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