
Herroepingsformulier
Aan:

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product herroep:
Aantal        Productomschrijving                                                                       Serienummer

Besteld/ontvangen op:

Bestelnummer:

Klantnummer:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Datum:

Handtekening:

Na het invullen van dit formulier kunt u deze sturen naar: rma@premiumpc.nl. Na het versturen van dit formulier ontvangt u een
e-mail m.b.t. de acceptatie van deze aanvraag. Na acceptatie kunt u uw product op eigen kosten naar ons opsturen. In deze mail
ontvangt u ook de exacte instructies voor het retourneren van uw bestelling.

- Dit formulier alleen invullen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen;
- In originele onbeschadigde staat;
- Compleet (inclusief alle accessoires, documentatie, kabels etc.);
- Doos/verpakking onbeschadigd, mits redelijkerwijs te verwachten;
- Niet geregistreerd of geactiveerd;
- Toners/cartridges dienen bij printers nog ongebruikt te zijn;
- Per product dient een nieuw formulier volledig ingevuld te worden.

Let op: Deze aanvraag wordt enkel geaccepteerd als het formulier volledig ingevuld wordt verstrekt. Wanneer het
formulier onvolledig verstrekt wordt, kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Premium PC
Havenstraat 60
2211EJ Noordwijkerhout
rma@premiumpc.nl

Bij Premium PC heeft u het recht om uw bestelling binnen 14 dagen na factuurdatum retour te zenden. Dit formulier
kan alleen gebruikt worden wanneer u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht en het product na ontvangst
aan ons wilt retourneren. Indien u aanspraak wilt maken op garantie via Premium PC, een verkeerd of beschadigd
geleverd product heeft ontvangen dient u dit via de webshop aan te vragen.

Let op: Dit is alleen van toepassing op niet configureerbare producten. Indien u een configureerbaar pro-
duct heeft aangeschaft, valt dit onder maatwerk en vervalt het herroepingsrecht. Dit geldt ook voor alle
accessoires en software die bij uw systeem heeft besteld.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor herroeping dient het product aan de volgende voorwaarden te voldoen:

IBAN:


