
Informatie rondom garantie & retour   Bijoux Germaine 

 

Retourneren 
Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. 
Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Je krijgt dan het 
volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jouw 
thuis naar Bijoux Germaine zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van je 
herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze 
mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Bijoux Germaine geretourneerd worden. 
Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij retour goed verpakt is (in een 
brievenbusdoosje of bubbeltjesfolie-enveloppe, overige enveloppen zijn NIET geschikt voor 
zendingen met delicate inhoud). 
 
Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@bijouxgermaine.nl. 
Vermeld hierin de orderreferentie van de bestelling en om welke artikelen het gaat. Of vul 
onderstaand retourformulier voor herroeping in en stuur dit naar ons op. Wij zullen vervolgens het 
verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het 
product reeds in goede orde retour ontvangen is. 
 

Uitzonderingen retourneren 
Op maat gemaakte sieraden en sieraden gemaakt op verzoek, kunnen niet retour gestuurd 
of geruild worden. In verband met hygiëne kunnen oorbellen die gedragen zijn ook niet 
worden geretourneerd. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is 
hiermee na succesvolle betaling definitief. 
  

Garantie 
Bijoux Germaine geeft 1 maand garantie op de geleverde artikelen, vanaf de datum van de 
orderbevestiging. Mocht een sieraad onverhoopt kapot gaan, dan kan het sieraad ter 
reparatie teruggestuurd worden. Meld dit altijd van tevoren aan ons. 

Let op: De garantie is niet van toepassing op: 

* natuurlijke slijtage 
* vlekken veroorzaakt door parfum, cosmetica en/of de zuurgraad van de huid 
* gebroken of beschadigde sieraden/steentjes doordat het sieraad gevallen is; 
* kralen die afgeven nadat zij in contact komen met vocht 
* klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de sieraden 

 

Identiteit ondernemer 
Bijoux Germaine 
Raamhof 27 
5441BP Oeffelt 
info@bijouxgermaine.nl 
06-44079636 
KVK: 68126328 
BTW: NL216959755B01  

 



Retourformulier  

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)  

— Aan  
Bijoux Germaine 
Raamhof 27 
5441BP Oeffelt 
info@bijouxgermaine.nl 
06-44079636 

— 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) :    — Bestelnummer : 

 

—  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


