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* Dutch text will follow after the English text 

* De Nederlandse tekst volgt na de Engelse tekst 

 
Right of withdrawal 
You have the right to revoke the agreement without indication of reasons within a term of 
14 days.  

During this term you can use this product to a reasonable extent to evaluate the product. 
You are allowed to test the product similar to how you would test the product in a physical 
store. You can remove the product from its package, unless it is sealed. If you used the 
product more than is reasonably necessary for the purpose of testing, we can charge you 
with extra costs. 

The withdrawal term expires 14 days after the day you or an appointed third party, other 
than the delivery service, received the product. If you simultaneously ordered multiple 
products with different delivery dates, the withdrawal term passes 14 days counting from 
the day you received the last product. If you arranged a frequent delivery agreement with 
us, the withdrawal term passes 14 days after the day you or an appointed third party 
physically received the product. 

In case of ordered services, the withdrawal term expires 14 days after concluding the 
agreement. 

If you want to use your right of withdrawal, I request you to contact me per e-mail, 
optionally attaching my standard form: atlasofphlebology@gmail.com. You must send me 
the product within 14 days after sending the e-mail. 

I ask of you to keep the product in its original package as much as possible when you return 
the product to me. 

Refund 
If you exercise your right of withdrawal, I will refund your payments, including shipping 
costs for the first delivery, as soon as possible and no later than 14 days after you confirmed 
you will exercise your right of withdrawal and after having received (a confirmation of) the 
return product. I will refund your order using the same payment method used to order your 
product(s), unless we agree upon a different method. You will bear the costs for the return 
shipping. I estimate these costs at maximum € 15,00.  
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Standard form right of withdrawal 
(only fill out and send this form if you want to exercise your right of withdrawal) 

To: Céline Eggen, atlasofphlebology@gmail.com 
 
 
  
I/We* hereby share with you that I/we*, with regards to the agreement concerning: 

• The sale of the following products: 
  
  
  

  

Make use of my/our right of withdrawal. 

  

Ordered on* / received on*: 

Name(s) customer(s): 

Address customer(s): 

 
 
  

Signature of costumer(s) (only required when this form has been submitted on paper):  

 
  

Date:  

 
 
 (*) Strike out whichever is not applicable 
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Het herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de 
overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen 
wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit 
te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de 
verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan 
nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening 
brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen 
derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling 
meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de 
herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft 
ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent 
overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door 
u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoek ik u om mij een e-mail, al dan niet 
met inbegrip van het modelformulier, te sturen naar 
voorlichtingsatlasflebologie@gmail.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-
mail dient u de producten terug te sturen. 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling 
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de 
heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven 
gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde 
betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U 
draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 5,00 
zullen bedragen.  
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Modelformulier voor herroeping 
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan: Céline Eggen, voorlichtingsatlasflebologie@gmail.com 
 
 
 
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende: 

• de verkoop van de volgende goederen: 
 
  

 
 
  

Besteld op* / Ontvangen op*: 

Naam/Namen consument(en): 

Adres consument(en): 

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

 
  

Datum:  

 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 


