Modelformulier voor herroeping
Onze tarieven vindt u hier (www.hoevehorstincasso.nl/algemene_voorwaarden). In verband met de
verplichtingen die volgen uit de wet en richtlijn 2011/83/EU geldt indien u als consument een opdracht
geeft eveneens het volgende. Ten Hoeve & Van der Horst verricht juridische diensten vanuit de
vestiging die op de contactpagina vermeld staat. De totale kosten van deze dienstverlening zijn
afhankelijk van de omvang van de opdracht en worden berekend zoals hier
(www.hoevehorstincasso.nl/algemene_voorwaarden) uitgelegd. Er worden geen kosten in rekening
gebracht voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand voor het sluiten van de
overeenkomst. De dienstverlening vangt aan bij het ontvangen van de opdracht en duurt tot het
afronden van de opdracht. U kunt de opdracht intrekken en de overeenkomst opzeggen via de
algemene contactgegevens en bent vervolgens een redelijke vergoeding verschuldigd voor de
verrichte diensten. Indien de dienstverlening niet onmiddelijk aanvangt kunt u de overeenkomst
ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken na het sluiten van de overeenkomst. Om
het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk
per post, fax of e‐mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt
hiervoor gebruikmaken van dit modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om
de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het
herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
In alle gevallen gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.
Aan: Ten Hoeve & Van der Horst Incasso v.o.f., Emmastraat 42a, 9722 EZ Groningen
Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1) herroep/herroepen (1)
Besteld op (1)/Ontvangen op (1) ..............................................................................................................
Naam/Namen consument(en) ..................................................................................................................
Adres consument(en) ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

...............................................................................................................................

Datum .......................................................................................................................................................

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

