
  
 
 Informatie rondom garantie & retour 
 
 Retourneren 
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 verzendkosten gecrediteerd. De kosten 
voor retour van uw huis naar Sport4clubs.nl zijn vanaf een aankoopbedrag van € 15,00 
voor onze rekening (wij maken voor u een afhaalopdracht). Is uw aankoopbedrag lager 
dan € 15,00, dan brengen wij € 2,95 aan retourkosten in rekening. De retourkosten 
worden van het retourbedrag afgetrokken. Indien u gebruik maakt van uw 
herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat 
en de originele en onbeschadigde verpakking aan Sport4clubs.nl geretourneerd worden. 
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via 
info@sport4clubs.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. 

 
 Uitzonderingen retourneren 
 Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf     
 duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:   
 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  
 
 a. Wanneer de winkelverpakking beschadigd is bij openen waardoor het product niet 

meer als nieuw en ongebruikt is te verkopen, is het product niet retourneerbaar. 
 b. Massageolie en vergelijkbare producten kunnen niet worden geretourneerd. 
 
Garantie 
Klanten hebben recht op wettelijke (fabrieks)garantie bij aankoop van een artikel voor  
een periode van 12 maanden na aankoop. 
 
Onze contactgegevens 
Sport4clubs.nl 
Pijpenstraat 3a 
7511GM Enschede 
 
e-mail: info@sport4clubs.nl 
Tel. 053-7890203 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 -17.00 uur) 
 
KvK: 06058123 
BTW: NL008447330B01 

mailto:info@sport4clubs.nl


 

Modelformulier voor herroeping 

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

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende       
  de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)    
  herroep/herroepen (*): 

 

 

 

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

 

  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 

  Uw naam  

 

  Uw adres: 

 

 

  Uw IBAN rekeningnummer: 

 

  Uw handtekening  

 

 

  Datum ondertekening (DD-MM-YYYY): 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


