Herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren binnen een termijn
van 14 dagen nadat u, of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder,
de producten heeft ontvangen. Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet
middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of email) aan ons: ProCardio BV,
t.a.v. Afdeling Customer Service, Vlierberg 4-05B, 3755 BS Eemnes, tel: 035-3333515,
email: info@ProCardio.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van
de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd. U kunt hiervoor het bijgevoegde
"modelformulier voor herroeping" gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht.
Gevolgen van de herroeping
Indien u de overeenkomst annuleert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief
verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een
andere vervoerder dan de standaard door ons aangeboden vervoerder) zo spoedig
mogelijk gecrediteerd en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij over uw
beslissing om te annuleren zijn geïnformeerd. De creditering zal op dezelfde wijze
geschieden als de initiële betaling door u, tenzij u anders heeft aangegeven. In elk geval
hoeft u geen kosten te dragen voor de creditering. We zijn gerechtigd de creditering op
te schorten totdat we de producten hebben ontvangen, of tot u duidelijk bewijs heeft
verschaft dat u de goederen naar ons heeft verzonden.
Terugzenden van producten
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de producten met alle geleverde
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft
gemaakt de overeenkomst te annuleren, terug te zenden. De kosten voor retour zijn in
principe voor uw eigen rekening. Indien u echter contact opneemt met de afdeling
Customer Service kan een afspraak worden gemaakt om de producten kosteloos te laten
ophalen.
Aansprakelijkheid en garantie
U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten door gebruik
anders dan noodzakelijk om de karakteristieken en het functioneren van de producten te
controleren. Hierbij willen we u tevens informeren dat u een wettelijke garantie geniet dat
de producten die direct of via een derde van ons heeft gekocht deugdelijk dienen te zijn
en geschikt voor gebruik dat redelijkerwijs van een soortgelijk product mag worden
verwacht.
Voorrang van voorwaarden
De bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht zijn slechts van
toepassing op overeenkomsten met consumenten ("een natuurlijk persoon niet
handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf") en hebben voorrang op de
Algemene Leveringsvoorwaarden ProCardio consument die van toepassing zijn en blijven
op alle andere overeenkomsten en/of zaken die niet door deze voorwaarden zijn gedekt.
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Modelformulier voor herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan
ProCardio BV
Vlierberg 4-5b
3755 BS Eemnes
Nederland
T: +31 (0)35 33 33 515
E: info@procardio.nl

Ik/ Wij (*) deel/ delen (*) u hierbij mede dat ik/ wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen/ levering van de volgende dienst (*) herroep/
herroepen (*):
Besteld op (DD-MM-YYYY):
Order klantnummer:
Ordernummer:
Ontvangen op (DD-MM-YYYY):
Naam/ namen consument(en):
Adres consument(en):
IBAN rekeningnummer:
Handtekening van consument(en):
Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend

Datum (DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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