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Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen je overeenkomst met 
Marlies Offerman te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jouw 
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.  
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Marlies Offerman via een ondubbelzinnige verklaring 
(schriftelijk of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt 
hiervoor gebruikmaken van dit modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de 
herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling over je uitoefening van het herroepingsrecht te 
verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Nadat Marlies Offerman jouw verklaring heeft 
ontvangen, krijg jij een ontvangstbevestiging per e-mail.  
 
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen terug die je tot op dat moment hebt gedaan, 
inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Marlies Offerman op de 
hoogte is gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen Dit geldt niet als de overeenkomst binnen 
de herroepingstermijn van 14 dagen is nagekomen, mits jij als opdrachtgever uitdrukkelijk hebt ingestemd met 
de start van de levering tijdens de herroepingstermijn en hebt verklaard daarmee afstand te doen van het recht 
op herroeping zodra de overeenkomst is nagekomen.  
 
Mocht je producten (zoals een kleurenwaaier of make-up) willen retourneren, betaal jij de kosten van het 
terugzenden.  
  
Als je gebruik maakt van de bedenktijd voordat de dienst volledig is geleverd, i verplicht de kosten van de reeds 
geleverde diensten te vergoeden. 
 
 
Marlies Offerman betaalt je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt 
verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan jou voor zulke terugbetaling 
geen kosten in rekening worden gebracht.  
 
Onderstaand formulier kun je invullen en terugsturen naar info@marliesofferman.nl als je de overeenkomst wilt 
ontbinden of herroepen.  
 
Aan:  
Marlies Offerman  
Schiehavenkade 422  
3024 EZ Rotterdam  
info@marliesofferman.nl  
 
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van 
de volgende dienst (*) herroep:  
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)  
 
Naam en adres:  
 
Datum:  
 
Naam / handtekening:  
 
 
 
(*) doorhalen wat niet van toepassing is. 


