
 

 Garantie & retour 

 Retourneren 
Je hebt het recht uw bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt 
na annulering nogmaals 30 dagen om jouw product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige 
orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De verzendkosten van het retourpakket nemen wij voor 
onze rekening. Indien je gebruik maakt van jouw 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 kun je contact met ons opnemen via 
info.teraar@valentinejuwelier.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. 

Voorwaarden retourneren 
Valentine Juwelier hanteert de volgende voorwaarden waaraan het geretourneerde product moet voldoen: 
 

 Het product is niet als aanbieding aangeschaft; 

 Het product is niet gedragen door de ontvanger alvorens geretourneerd te worden; 

 Het product wordt geretourneerd met de originele verpakking waarin het verstuurd werd; 

 Het product is niet beschadigd; 

 Het product heeft geen bewerking van persoonlijke aard (bijv. graveringen van een naam); 

 Wanneer het product een smartwatch is, staan er geen persoonlijke gegevens (meer) op het 
product, en is het niet meer gelinkt aan andere apparaten; 

 Het product is binnen de bovenstaande bedenktijd geretourneerd. 

Garantie 

Wanneer het product een gebrek of schade vertoont dat niet zichtbaar was wanneer werd verkocht aan de 
klant, dan moet dit binnen 14 dagen na ontdekking aan Valentine Juwelier medegedeeld zijn. Wanneer wij 
oordelen dat het product inderdaad gebreken vertoont die niet te wijten zijn aan normale slijtage, verkeerd 
gebruik en/of het niet verrichten van onderhoud, dan zal Valentine Juwelier het product herstellen of 
vervangen binnen 30 dagen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal Valentine Juwelier een vergelijkbaar 
product aanbieden. Als dit ook niet mogelijk is, vergoedt Valentine Juwelier het aankoopbedrag van het 
product. 

Als het product niet is gebruikt zoals geadviseerd door Valentine Juwelier en/of de fabrikant van het 
product, dan heb je geen recht op enige vorm van herstel, vervanging of vergoeding. Ook vervalt de 
mogelijkheid zich op enige vorm van garantie te beroepen indien het product is bewerkt. 

De garantietermijn van elk specifieke product staat vermeld op de pagina van het product. Over het 
algemeen hanteert Valentine Juwelier een garantie van 2 jaar na aankoopdatum. 

Contactgegevens 

Heb je verder nog vragen, of is er misschien iets onduidelijk? We helpen je graag. Neem met de 
onderstaande gegevens contact met ons op voor meer informatie: 

Valentine Juwelier 
Essenlaan 18 
2461DH Ter Aar 
info.teraar@valentinejuwelier.nl 
0172 74 82 17 
KVK nummer: 33277797 
BTW nummer: NL001962326B26 
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Retourformulier  
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)  

— Aan  
Valentine Juwelier 
Essenlaan 18 
2461DH Ter Aar 
info.teraar@valentinejuwelier.nl 
0172 74 82 17 

— Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 
goederen/levering van het volgende product herroep: 

 

 
 

— 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. 
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