Beste klant,
Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet
bevalt of misschien is er een andere reden waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de
reden ook is, 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 volledige
orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar
Car Audio Limburg zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €6,95 per pakket, raadpleeg
voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,
zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons
geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via
info@caraudiolimburg.nl. 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.
U heeft het recht om het product uit te pakken en te bekijken. Mocht het product in gebruik zijn genomen,
sporen van montage bevatten, beschadigd zijn, de originele verpakking beschreven, beplakt of
beschadigd is, dan zijn we genoodzaakt deze waardevermindering van het product aan u door te
berekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
Voor vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen.
Stuur een e-mail naar info@caraudiolimburg.nl of bel naar +31(0)852733625
Wij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Vul allereerst voor verzending het formulier aan de achterzijde volledig in.
Stuur het pakket met het ingevulde formulier naar:
CAR AUDIO LIMBURG
DR. NOLENSLAAN 157-C
6136 GM SITTARD

RETOURNERINGSFORMULIER
Gegevens afzender:
Naam:
Adres:

Telefoonnummer:
E-mailadres:

Gegevens aankoop:
Type product:
Artikelnummer:
Meegeleverde accessoires:

Aankoopdatum:
Bestelling/ Factuurnummer:

Kies hieronder de reden voor de retourzending:
0 verkeerd geleverd
0 te groot / te klein
0 niet naar verwachting
0 beschadigd / defect
0 andere reden, namelijk __________________________________________________
Ik heb het product compleet, onbeschadigd en in de originele doos verstuurd.
Datum:
Handtekening voor akkoord:

Car Audio Limburg dankt u voor de genomen moeite.

