
INFORMATIE OVER HERROEPING

Recht van herroeping

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de waren in bezit genomen heeft, indien u enige  
 waar of meerdere waren in het kader van een bijeenbehorende bestelling heeft besteld en de waar resp. waren bij  
 elkaar geleverd wordt resp. worden; 
- waarop u of een door u gemachtigde derde, die niet de vervoerder is, de laatste waar in bezit genomen heeft, indien  
 u meerdere waren in het kader van een bijeenbehorende bestelling heeft besteld en de waren apart geleverd worden. 

Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u ons (Marc Cain GmbH, Online Shop, Marc-Cain -Allee 4, D – 72411  
Bodelshausen, Tel: +49.7471.709 - 42 42, Fax: +49.7471.709 - 5 42 42, E-mail: service@marc-cain.de) via een eenduidige 
verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst 
te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven 
is. 

Voor inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de kennisgeving van de uitoefening van het recht van 
herroeping voor afloop van de herroepingstermijn verzendt. 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de lever-
ingskosten (uitgezonderd de extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons 
aangeboden, voordeligste standaardlevering gekozen heeft), onverwijld en uiterlijk terug te betalen binnen veertien dagen 
vanaf de dag, waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze 
terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik heeft gemaakt, 
tenzij met u uitdrukkelijk iets anders was overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling onkosten 
in rekening gebracht.Wij kunnen de terugbetaling weigeren, tot wij de waren weer terug ontvangen hebben, of tot u het 
bewijs hebt geleverd, dat u de waren heeft teruggezonden, al naar gelang, wat het vroegste tijdstip is.

U dient de waren onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons in kennis stelt 
van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te zenden of over te dragen. De termijn is in acht genomen, 
indien u de waren voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten van terugzending van de 
waren. U dient voor een eventueel waardeverlies van de waren alleen in te staan, als dit waardeverlies is terug te voeren 
op een omgang met de waren die voor controle van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de waren niet noodzakelijk 
is.

- EINDE VAN DE INFORMATIE OVER HERROEPING -

2. Verkoper informeert de consument in overeenstemming met de wettelijke eisen over het volgende voorbeeld- 
 herroepingsformulier. Het gebruik van dit voorbeeld-herroepingsformulier is evenwel niet verplicht.

Voorbeeld-herroepingsformulier
(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan s.v.p. dit formulier in en zend u het retour.)
- Aan:
 Marc Cain GmbH, Online Shop, Marc-Cain -Allee 4, D – 72411 Bodelshausen, Fax: +49.7471.709 - 5 42 42,  
 E-mail: service@marc-cain.de
- Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de  
 volgende waren (*)/de levering van de volgende dienstverrichting (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument
- Adres van de consument 
- Handtekening van de consument (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum
______
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

3. Uitsluiting resp. voortijdig vervallen van het recht tot herroeping

Het recht tot herroeping bestaat o.a. niet bij overeenkomsten tot levering van waren, die niet geprefabriceerd zijn en voor de  
productie waarvan een individuele keuze of bestemming door de consument beslissend is, of die eenduidig op de persoonlijke 
behoeften van de consument zijn afgestemd.

Het recht van herroeping vervalt o.a. voortijdig bij overeenkomsten tot levering van verzegelde waren, die om redenen van  
bescherming van de gezondheid of van hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, als de verzegeling na de levering is verbroken.
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