
 Informatie rondom garantie & retour Karakter Prints

 Retourneren
Je hebt het recht je bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te 
annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je 
krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de 
kosten voor retour van je huis naar Karakter Prints zijn voor eigen rekening. Indien je 
gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en 
- indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking geretourneerd 
worden. Om gebruik te maken van dit recht kun jecontact met me opnemen via 
info@karakterprints.nl. Ik zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen 
na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour 
ontvangen is.

 Uitzonderingen retourneren
 

a. die door Karakter Prints tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van 
de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Garantie

Ik hecht veel waarde aan het leveren aan een goed product. Mocht het product bij 
normaal gebruik defect gaan binnen een jaar zal ik een nieuw product leveren. Ik ga 
er hierbij vanuit dat je de aanbevelingen rond gebruik zoals aangegeven bij het 
product opvolgt. 

 Identiteit ondernemer

Karakter Prints
van Hövellstraat 69
5988 AH, Helden

E: info@karakterprints.nl
T: 06 18 924 852

KvK 61580465
BTW NL001847037B18



Herroepingsformulier
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen) 

— Aan 
Karakter Prints
Steenstraat 30
5981AE, Panningen
T: 06 285 556 01

— Ik deel je hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de 
volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:

: remmunletseB —: )YYYY-MM-DD( po dletseB —

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam consument

— Adres consument

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt 
ingediend) 

— Datum(DD-MM-YYYY):


