HERROEPINGSFORMULIER
Indien u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen en een als gevolg van een bestelling op onze
website ontvangen product wilt retourneren, moet u ons binnen een termijn van 14 dagen na
ontvangst van het Product in kennis stellen van uw ondubbelzinnige herroepingsbeslissing door
te bellen naar de Consumentendienst op het nummer (+32) 4 345 60 78 (prijs van een lokale
oproep vanuit België of Luxemburg) of door de onderstaande informatie door te sturen per
email aan info_babyliss@conair.com of per briefpost naar BABYLISS FACO SRL, Avenue
de l’Indépendance 25, 4020 Wandre, België.
Zodra wij in het bezit zijn van uw herroepingsbeslissing, zult u per e-mail een prepaid
terugzendingsetiket ontvangen en beschikt u over een termijn van 14 dagen om ons het pakket
terug te sturen waarop het prepaid terugzendingsetiket moet worden gekleefd. Bij het pakket
dient u het naar behoren ingevulde herroepingsformulier en de aankoopfactuur in te sluiten.
Ik stel u hierbij in kennis van mijn herroeping van het contract betreffende de verkoop van het
onderstaande goed:
* Naam en voornaam:
* Adres:
* Naam en referentie van het Product:
* Besteld op:
* Ontvangen op:
* Bestelnr. (in het formaat BMLBE-XXXXXXXX, dat u vindt op de bevestigingsmail van uw
bestelling)
Datum:

De vennootschap BABYLISS SARL, en haar dochterondernemingen, kunnen uw gegevens verzamelen met het oog op de verwerking van uw
herroepingsaanvraag. De met het teken (*) gemerkte gegevens zijn noodzakelijk om uw herroepingsaanvraag te verwerken. De gegevens
worden uitsluitend gebruikt door BABYLISS, de ondernemingen van de groep CONAIR en hun onderaannemers. De verzamelde gegevens
worden bewaard gedurende een maximumperiode van 3 jaar te rekenen vanaf het laatste contact met u. Overeenkomstig de Belgische wet
van 30 juli 2018 en de Luxemburgse wet van 1 augustus 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens, aangevuld door de AVG van 25 mei 2018, hebt u met betrekking tot uw gegevens een recht van toegang,
verbetering, verwijdering en verzet tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. U kunt uw rechten uitoefenen per e-mail aan
dataprivacy_be@conair.com of per briefpost aan BABYLISS FACO SPRL, Data Privacy, Avenue de l’Indépendance 25, 4020 Wandre,
België.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke bepalingen beschikt u over een herroepingsrecht van
veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van uw Producten, om ons uw beslissing
kenbaar te maken een of meerdere artikelen te retourneren zonder hiervoor een reden te moeten
opgeven.
Kennisgeving van de herroeping
U beschikt over 14 dagen na de ontvangst van het Product om ons uw herroepingsbeslissing kenbaar te
maken door ons de gegevens van dit formulier door te sturen.
Deze kennisgeving kan worden doorgestuurd per e-mail aan info_cuisinart@conair.com, per telefoon
op het nummer (+32) (0) 4 345 60 78 (maandag tot vrijdag van 9 tot 17.30 uur, prijs van een lokale
oproep vanuit België en Luxemburg) of per briefpost aan BABYLISS FACO SRL, Avenue de
l’Indépendance 25, 4020 Wandre, België.
Retourneren van het/de Product(en)
De Producten moeten worden geretourneerd aan BABYLISS SARL Service Consommateur, Parc
d’activité du Val de Calvigny, 59141, Iwuy, France.
Overeenkomstig de artikelen VI.51 §1. van het Belgische Wetboek van Economisch Recht en L.22210. (4) van de Luxemburgse Code de la Consommation, moeten Producten die worden geretourneerd
worden verzonden binnen een billijke termijn, ten laatste binnen de veertien (14) dagen volgend op de
mededeling van uw herroepingsbeslissing.
De Producten moeten in hun oorspronkelijke toestand en volledig zijn (verpakking, toebehoren,
gebruiksaanwijzing, enz.).
Overeenkomstig artikel VI. 53, 5° van het Belgische Wetboek van Economisch Recht en L.222-9, (7)
e) van de Luxemburgse Code de la Consommation, komen goederen die na de levering zijn
opengemaakt en die niet meer kunnen worden geretourneerd, met name om hygiënische redenen, niet
in aanmerking voor het herroepingsrecht.
U zult na de kennisgeving van uw herroepingsbeslissing per e-mail een prepaid terugzendingsetiket
ontvangen dat u op uw pakket moet kleven. Het naar behoren ingevulde herroepingsformulier moet bij
het pakket worden ingesloten vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur.
Terugbetaling
De prijs van het of de aangekochte Producten en de eventuele leveringskosten zullen worden
terugbetaald.
De terugbetaling zal zo snel mogelijk via overschrijving worden uitgevoerd, ten laatste binnen de
veertien (14) dagen volgend op de datum waarop u ons uw herroepingsaanvraag hebt toegestuurd.
Overeenkomstig de artikelen VI. 50 §3 van het Belgische Wetboek van Economisch Recht en L.22210 (3) van de Luxemburgse Code de la Consommation kan deze terugbetalingstermijn worden verlengd
tot aan de recuperatie van het/de Product(en) of tot de datum waarop u ons een bewijs van de verzending
van het Product hebt geleverd.

