
 

Geachte Heer of Mevrouw, 

U hebt zojuist één van de talrijke keukenhulpen uit het hoogwaardige assortiment van 

Surprise Kookgerei aangekocht. Wij wensen u veel plezier toe met uw nieuwe aanwinst. 

Toch niet tevreden over uw aankoop?  

Voorwaarden retourneren 

Overeenkomst ontbinden 

Als u online een product bij Surprise kookgerei koopt, heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 

Tot 21 werkdagen na ontvangst van het product kunt u de artikelen aan ons retourneren(alleen compleet en 

ongebruikt in originele verpakking). 

Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingrecht, kunt u de artikelen in de originele staat en originele 

verpakking retour sturen. 

Als een artikel retour komt, zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden: 

1. Artikelen moeten in originele ongebruikte staat en verpakking retour gezonden worden. 

2. Op de originele verpakking mag geen tape geplakt worden of tekst geschreven worden. Gebruik altijd 

een omdoos voor verzenden 

3. U bent zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke zending. Het artikel moet goed verpakt zijn. 

4. Graag een vermelding van reden retour, aankoopbon toevoegen 

Kosten retourneren 

Wanneer u een artikel retour wilt sturen op eigen initiatief, komen de kosten van deze verzending voor uw 

rekening. 

Wanneer wij het verkeerde product geleverd hebben of wanneer de fout op één of andere manier aan ons te 

wijten is, zullen wij de verzendkosten op ons nemen, neem dan contact met ons op en wij verzorgen een gratis 

retoursticker. 

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Surprise Kookgerei niet aansprakelijk is voor het 

beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag of noteer altijd het 3S-nummer en bewaar deze 

goed.  

Restitutie 

Wanneer u binnen de gestelde 21 werkdagen gebruik maakt van uw herroepingrecht, wordt het bedrag van de 

retour gestuurde artikelen terug geboekt naar uw rekeningnummer, voeg deze dan ook altijd bij. Wij streven er 

altijd naar het bedrag binnen 3 werkdagen terug te betalen.  


