MODELFORMULIER HERROEPING

Recht op herroeping
U kan zonder opgave van redenen gebruik maken van het recht op herroeping op de hieronder beschreven wijze.
Termijn voor herroeping
De termijn voor herroeping is als volgt:
a. Levering van Diensten: binnen veertien dagen na overeenkomen van de levering mits deze Diensten
minimaal twee weken na het overeenkomen van de Overeenkomst geleverd worden. Indien dit niet het
geval is, kan door u geen beroep worden gedaan op het herroepingrecht. U gaat in dat geval akkoord met
directe levering van de Dienst en doet afstand van uw herroepingrecht.
b. De levering van de Fotoproducten door Evelien Hogers kan niet herroepen worden.
Om de termijn voor herroeping na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het recht
op herroeping te verzenden voordat de termijn voor herroeping is verstreken.
Wijze van herroeping
Om het recht op herroeping uit te oefenen, kunt u het als bijlage I bijgevoegde modelformulier voor herroeping
Schriftelijk versturen aan info@evelienhogers.com .
Gevolgen van de herroeping
Terugbetaling
In het geval u de Overeenkomst herroept, ontvangt u conform artikel 13 van de Algemene Voorwaarden van
Evelien Hogers alle voor terugbetaling in aanmerking komende betalingen onverwijld en in elk geval niet later dan
14 dagen nadat Evelien Hogers uw herroeping heeft ontvangen. Evelien Hogers gebruikt hiervoor hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk Schriftelijk anders
heeft aangegeven. Voor terugbetaling door Evelien Hogers worden geen kosten in rekening gebracht.
Aanvang levering diensten tijdens termijn voor herroeping
Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de termijn voor herroeping, bent u een
annuleringsvergoeding conform artikel 13 van de Algemene Voorwaarden van Evelien Hogers verschuldigd.

Bijlage I
Modelformulier voor herroeping
[dit formulier alleen invullen en terugzenden indien u de overeenkomst wilt herroepen]

Aan

Evelien Hogers Fotografie
info@evelienhogers.com

Ondergetekende
Naam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer :

:
:
:
:

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Verklaart
de volgende overeenkomst* te herroepen:


de verrichting van de volgende Dienst

: …………………………………………

Datum*


Levering Diensten
Datum van bestelling

: …………………………………………

Handtekening

* Aankruizen wat van toepassing is en/of invullen wat van toepassing is.

