HERROEPINGSRECHT
(Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet kunnen worden
toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.)

ANNULERINGSBELEID - INTREKKING
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van het contract.
Om uw recht uit te oefenen, moet je (Clemens Wawrzyniak, Im Tal 3, 57612 Helmeroth, Telefoon :. + 49-2682-9645503, email adres: E. support@freisteller24.eu) (door middel van een duidelijke uitleg bijvoorbeeld een met verzonden per post, fax
of e-mail) over uw besluit terug te trekken uit dit contract op de hoogte. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor
herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.
Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft
van de uitoefening van het herroepingsrecht.

GEVOLGEN VAN DE ANNULERING
Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief
verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste
standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de
kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel
gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In
geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.
Als u tijdens de periode van annulering hebt verzocht om met de diensten te beginnen, moet u ons een redelijk bedrag betalen
dat gelijk is aan het deel van de diensten dat u al hebt geleverd op het moment dat u ons op de hoogte brengt van de
uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract. Vergelijking met de totale hoeveelheid diensten waarin
het contract voorziet.

UITSLUITINGS- OF UITDOVINGSREDENEN
Het herroepingsrecht vervalt voor een contract om diensten te verlenen wanneer de aannemer volledig de dienst heeft
verleend en het is nog maar net begonnen met de uitvoering van het contract, nadat de consument aan zijn uitdrukkelijke
toestemming heeft gegeven en heeft tegelijkertijd zijn kennis bevestigd dat hij zijn herroepingsrecht verliest de volledige
uitvoering van het contract door de ondernemer.

FORMULIER VOOR DE INTREKKING
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en krijg het terug.)
- Naar Clemens Wawrzyniak, Im Tal 3, 57612 Helmeroth, E-mail adres: E. support@freisteller24.eu:
- Ik / wij (*) herroep (en) het contract dat door mij / ons is gesloten (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) /
de levering van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*) / ontvangen op (*)
- naam van de consument (en)
- adres van de consument (en)
- Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
- datum
(*) Verwijder indien van toepassing.

