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Informatie over garantie en retour
Retourneren

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. 
Na annulering heb je nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Je krijgt dan het 
volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Wanneer je gebruik maakt van ons 
toegezonden retourlabel nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Wanneer je je bestelling 
op een andere manier retourneert dan zijn deze voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van 
je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en 
verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met 
ons opnemen via info@ionly.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 
dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour 
ontvangen is. 

Garantie 
Op veel producten zit een garantie van 1 jaar na aankoop. Per product is aangegeven hoe lang de 
garantietermijn is. Wanneer je een product moet terugsturen indien deze defect gaat binnen de 
garantie nemen wij uiteraard de verzendkosten voor onze rekening. Wij zullen je hiervoor een 
retourlabel toesturen.

Wie zijn wij?
For your iOnly 

Adres: Denarius 9  
6661 ST Elst Gld. 

E-mail: info@ionly.nl  
Telefoon: 06-51047045  
KvK: 09168604  
BTW: NL162757530B01
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Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en opsturen indien je de bestelling wilt annuleren)

Aan:
For your iOnly
Denarius 9
6661 ST Elst Gld.
06-51047045
info@ionly.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van 
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 
S.v.p. artikelnummer en omschrijving noteren 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Besteldatum:      Ordernummer:     
      Vul hier het ordernummer van For your iOnly in 

________________________  ________________________ 

Datum van ontvangst:  

________________________  

Naam/Namen consument(en): 

______________________________________________________________________________ 

Adres: 

______________________________________________________________________________ 

Postcode:     Woonplaats: 

________________________  ___________________________________________ 

IBAN rekeningnummer: 
IBAN rekeningnummer waarop het bedrag dient te worden overgemaakt 

______________________________________________________________________________ 

Ten name van: 

______________________________________________________________________________ 

Datum:       Handtekening(en): 

________________________   _____________________________________


