
Annulering & Herroeping    

 

Als consument heeft u een herroepingsrecht. Een consument is een natuurlijk persoon die een 

product koopt voor privé-gebruik dat niet voor commerciëel of beroepsmatig gebruik is bestemd. 

 

Herroeping (cool down periode) 
 

U heeft het recht om de koop binnen veertien dagen te herroepen zonder opgave van redenen. Dit 

wordt ook wel de cool down periode genoemd. De herroepingstermijn is veertien (14) dagen vanaf 

de dag dat u de producten in bezit heeft gekregen.  

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of per post. 

Melitta Europa GmbH & Co. KG - Melitta Sales Europe, Melitta Straße 44, 32427 Minden, e-mail: 

webshop@melitta.nl  

U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.  

Wij accepteren uitsluitend reacties die u vóór het verstrijken van de 14-dagen herroepingstermijn 

verstuurt.  

 

Gevolgen 

Als u de koop herroept, vergoeden wij u alle ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met 

uitzondering van de extra kosten voor uw keuze voor een ander type levering dan de 

standaardlevering die door ons wordt aangeboden), uiterlijk binnen veertien dagen na de dag 

waarop wij bericht ontvangen van uw herroeping.  

Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke 

bestelling hebt gebruikt; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze 

terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de producten hebben teruggekregen 

of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten heeft geretourneerd. 

U dient de producten zo snel mogelijk (en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag 

waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van de koop) aan ons terug te sturen. 

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat deze termijn alleen haalbaar is als u de producten vóór het 

verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. 

De kosten van het retourneren van de producten komen voor onze rekening. 

Belangrijk: neemt u s.v.p. contact met ons op indien uw zending geen retourlabel bevat. In dat geval 

sturen wij u alsnog een retourlabel toe. Stuurt u de producten niet op eigen kosten terug. 

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de producten als dit waardeverlies te wijten is aan 

onnodig of overmatig gebruik van de producten voordat u deze op basis van uw herroepingsrecht 

terugstuurt.  



Algemene opmerkingen over terugkeer 

 

1. Vermijd schade aan de producten. Indien mogelijk, stuur de producten terug in de originele 

verpakking met alle accessoires en al het verpakkingsmateriaal. Gebruik indien nodig een 

beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan 

voor voldoende bescherming tegen transportschade met de juiste verpakking.  

 

2. Gelieve niet terug te keren de goederen aan ons gratis. Ook vergoeden wij u graag de 

portokosten op aanvraag, mits deze niet voor uw rekening komen.  

Bovengenoemde artikelen 1 en 2 zijn geen voorwaarde daadwerkelijke uitoefening van het 

herroepingsrecht.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Voorbeeldformulier voor herroeping 
 

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)  

 

 Aan: Melitta Europa GmbH & Co. KG -Business unit Melitta Sales Europe -, Melitta Straße 44, 

32427 Minden, Fax: 0571 86 1465, E-Mail: consumer- service@mh.melitta.de   

 Ik/wij (*) herroep hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst (*) voor de aankoop van 

de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)    

     

 Besteld op (*)/ontvangen op (*)  

 Naam van de consument(en)    

 Adres van de consument(en)    

 Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)  

  

 Datum:  ________   

(*) graag doorstrepen wat niet van toepassing is     

 

Help ons om onze processen te verbeteren door ons de reden voor de terugkeer te geven en dit 

formulier voor de retourzending in te vullen.  

Wij willen u erop wijzen dat dit vrijwillige informatie van uw kant is en dat het retourneren van het 

formulier niet verplicht is.  

Aan: Melitta Europa GmbH & Co. KG - Melitta Sales Europe- Melittastr. 44 32427 Minden  

E-Mail: webshop@melitta.nl 

 

Telefoon: 0182-     

Hoeveelheid _____ _____ _____  

Artikellabel ____________  

 

Bestelde goederen (datum):_________   

Factuur:  

Aanhef: Voor-/achternaam: Straat: Postcode/Plaats:  

    

 

_________________  



 

_______________________  

 

_______________________  

 

_______________________  

 

_______________________    

 

Datum: _______  

 

Redenen voor Retour    

De volgende informatie is vrijwillig. We willen onze service echter altijd verbeteren. Daarom zijn we 

erg blij als u even de tijd neemt om ons te vertellen waarom u  spullen terugstuurt:  

 onjuiste afmetingen  

 komt niet overeen met de productbeschrijving  

 artikel is defect of beschadigd  

 onjuist item / onjuist kleuritem  

 niet of te laat geleverd  

 dubbel geleverd 

 

Bedankt voor uw informatie aan het Melitta-team  


