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Informatie rondom garantie & retour – Veiligheids-Sloten.nl 

Retourneren 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te 

annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. 

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de 

kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u 

gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren 

en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de 

ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact 

met ons opnemen via info@veiligheids-sloten.nl. Wij zullen vervolgens het 

verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten 

mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

Uitzonderingen retourneren 

Het retourrecht heeft betrekking op vrijwel al onze producten. Ook losse cilinders en 

gelijk sluitende cilindersets van M&C, Mauer F3 en Nemef 1329 (NF3). Alle overige 

cilinders worden door de fabrikant op bestelling voor u vervaardigd waardoor het 

retourrecht komt te vervallen. Wil je zeker weten of jouw product onder het retourrecht 

valt? Bekijk dan de productpagina. Het product graag in originele staat en verpakking 

retour zenden (indien redelijkerwijs mogelijk). Dus bekijk het product gerust zoals je in 

de winkel zou doen, maar neem het niet in gebruik! 

Garantie 

Bij veiligheids-sloten.nl krijg je uiteraard de normale productgaranties op je aankoop en 

gelden alle rechten en plichten van het consumentenrecht. Deze worden ook 

eenvoudig toelicht op de website van ConsuWijzer. Op onze webshop is de wettelijke 

garantie van toepassing. Dat wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de 

consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.  Is dit niet het geval, neemt u 

dan contact op met onze klantenservice en zorgen wij voor herstel, vervanging of het 

restitueren van het aankoopbedrag als er geen oplossing meer is. 

 

Vertoont je product een defect? Neem dan even contact op via het contactformulier. 

Wij zullen zo snel en zo goed mogelijk naar een oplossing zoeken. Soms wordt een 

onderdeel vervangen, soms krijg je een nieuw exemplaar of we zoeken een andere 

passende oplossing.  
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Een garantie geeft extra rechten aan jou als koper, maar is altijd voor een bepaalde 

duur en met soms met bepaalde voorwaarden (door de fabrikant bepaald). Voor het 

recht op garantie heb je een bewijs van aankoop van het product nodig. Los van deze 

voorwaarden houdt veiligheids-sloten.nl zich natuurlijk aan je wettelijke rechten die wij 

logischerwijs naleven.  

 

Identiteit ondernemer 

Veiligheids-Sloten.nl 

Schulpplein 15 

3087 NA Rotterdam 

info@veiligheids-sloten.nl 

 

010 – 742 19 53 

 

KVK: 66981581 

BTW: NL39INGB0008114241 
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Modelformulier voor herroeping  

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

— Aan  

Veiligheids-Sloten.nl 

Schulpplein 15 

3087 NA Rotterdam 

info@veiligheids-sloten.nl 

010 – 742 19 53 

— 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)  

 

 

— Datum (DD-MM-YYYY): 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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