
Herroepingsrecht voor consumenten:

KENNISGEVING HERROEPINGSRECHT 

Herroepingsrecht
U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. 
De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de transporteur, de goederen in bezit 
genomen heeft;

- waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de transporteur, de laatste goederen in bezit 
genomen heeft, voor zover u de goederen als enkele bestelling bestelt heeft en deze in deelzendingen 
geleverd worden;

- waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de transporteur, de laatste deelzending of het 
laatste stuk in bezit genomen heeft; voor zover u goederen bestelt heeft die in meerdere deelzendingen 
of stukken geleverd worden;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, de Felder KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in 
Tirol, Oostenrijk, Telefoon: +43522358500, Telefax - Nr. +43522356130, E-Mail: 
info@feldershop.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, telefax of e-mail) op
de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van
het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.  Om de 
herroepingstermijn na te leven volstaat het als u uw mededeling betreffende het uitoefenen van het 
herroepingsrecht vóór het verstrijken van de termijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met 
inbegrip van transportkosten (uitgenomen de extra-kosten die dan ontstaan wanneer u een andere als 
de door ons aangeboden gunstige standaard-transport gekozen heeft), omgaande en uiterlijk binnen 
veertien dagen vanaf de dag dat wij uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben, terug te
betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke 
transactie ingezet hebt, tenzij uitdrukkelijk met u anders afgesproken; in geen geval worden u voor deze
terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Wij kunnen de terugbetaling van goederen die als pakket verzonden kunnen worden weigeren, totdat 
wij de producten weer ontvangen hebben of totdat u een bewijs indient dat u de producten 
teruggestuurd heeft, afhankelijk wat het eerste intreedt. 
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Wij halen goederen die niet als pakket verzonden kunnen worden af.

U dient goederen die als pakket verzonden kunnen worden, omgaande en in elk geval uiterlijk binnen 
veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de herroeping van de overeenkomst in kennis stelt, naar 
ons in de KR-Felder-Straße 6060 Hall in Tirol, Oostenrijk terug te sturen of te brengen. De uiterlijke 
termijn geldt als ingehouden als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt 
hebt. 

U draagt de directe kosten van terugzending voor goederen die als pakket verzonden kunnen worden. 
Voor goederen die niet als pakket verzonden kunnen worden, draagt u de directe kosten van ophaling. 
De kosten voor het ophalen worden geschat op maximaal circa 400,00 € en zijn afhankelijk van 
volume en gewicht van de goederen. 

U hoeft alleen dan voor een waardeverlies van de producten op te komen wanneer dit verlies aan 
waarde op een, voor het inspecteren van de natuur, de eigenschappen en de functie van de producten, 
niet noodzakelijke behandeling terug te voeren is.

Uitsluiting van herroeping
Het herroepingsrecht is volgens § 312g lid. 2 BGB o.a. niet van toepassing op de levering van 
goederen die zijn vervaardigd volgens klantspecificaties of evident aan persoonlijke behoeften 
aangepast zijn en niet op de levering van goederen wanneer deze na levering ingevolge hun aard 
onscheidbaar met andere goederen vermengd zijn.
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Modelformulier voor herroeping
(Als u de overeenkomst herroepen wilt, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het terug)

FELDER NEDERLAND BV
Onderdeel van de Van Schoonhoven groep
Hermesweg 34
3771 ND BARNEVELD
Telefax-Nr.: +31 342 413144
E-Mail: info@felder-nederland.nl

- Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst, over de koop
van de volgende producten (*)/ van opdracht tot de volgende dienstverlening (*)
- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)
- Naam consument
- Adres consument
- Handtekening consument (alleen bij verklaring op papier)
- Datum
-------------------------------
(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.
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