
Retourformulier

Ik wil de volgende producten retourneren:

* opties reden retour:
1 = artikel ziet er anders uit dan verwacht
2 = artikel is beschadigd / onvolledig
3 = artikel is verkeerd geleverd/niet besteld 
4 = verkeerde keuze
5 = ik wil ruilen voor een ander artikel
6 = Anders, namelijk:

Ik herroep de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van bovengenoemde artikelen.

Mijn bestelnummer:

Besteldatum:

Naam:

Adres:

o Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Happy Skin Food en heb deze aandachtig gelezen. Zie achterzijde 
en www.happyskinfood.com/algemenevoorwaarden

Datum:  Handtekening:

Volgens de Wet Koop op Afstand heb je 14 dagen bedenktijd na aankoop. Deze 14 dagen gaan 1 dag na levering van de 
bestelling in. Binnen de 14 dagen bedenktijd kunt je zonder opgaaf van redenen het artikel retourneren. Voorwaarde is 
dat je de retourzending vooraf bij Happy Skin food meldt. In de bevestigingsmail staat nogmaals hoe je het pakketje op 
moet sturen. Verpak het product goed en in originele verpakking. Producten uit de categorieën menstruatie producten en 

Naam Product Aantal Reden retour



sample’s & mini’s kunnen niet worden geretourneerd.  Bewaar je Track & Trace code goed. Kosten voor het retour zen-
den zijn voor jou eigen rekening. Lees hieronder verder.

Artikel 7 – Herroepingsrecht en kosten in geval van herroeping 
7.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden ge-
durende 14 dagen. Deze bedenk termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de con-
sument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
7.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate 
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn her-
roepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat 
en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 7.3 De 
producten kunnen worden geretourneerd, nadat de consument eerst contact 
heeft opgenomen met de ondernemer, de retour procedure heeft besproken en instructies heeft ontvangen voor het retour zenden, naar 
Happy Skin Food, Haagweg 84F, 2282 AD Rijswijk. 7.4 De kosten van retournering komen voor rekening van de consument. 
7.5 Indien de consument de producten reeds betaald heeft, zal Happy Skin  
Food de betaling binnen 14 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan de consument terug betalen. Mits deze aan de vooraf 
gestelde eisen voldoen. zie artikel 8. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
8.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het her-
roepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft 
vermeld. 
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
8.3 Producten die niet kunnen worden geretourneerd zijn: 

a. producten die ná de 14 dagen retourtermijn, retour worden gezonden.  

b. producten die niet vooraf retour zijn gemeld bij Happy Skin Food doormiddel van e-  
mail of telefoon, en bevestiging hebben gekregen.  

c. alle producten uit de categorie, menstruatie producten, kunnen niet worden  
geretourneerd. Zo ook niet de producten uit de categorie sample’s en mini’s.  

d. producten waarvan het zegel is verbroken en al zijn gebruikt.  

e. producten die zonder track & trace retour worden verzonden.  

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en retourneren 
9.1 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Happy Skin food is niet 
aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of 
nalatigheid aan de zijde van Happy Skin Food. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn. 
9.2 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u 
uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Happy Skin Food te melden. 
9.3 Indien tijdig is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Happy Skin Food de desbetreffende pro-
ducten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus eventueel betaalde verzendkosten restitueren. Om aan te tonen 
dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient u, indien Happy Skin Food hier om vraagt, de betreffende producten eerst 
te retourneren. De kosten voor deze retourzending worden gedragen door Happy Skin Food. Indien achteraf sprake blijkt te zijn van een 
ongegronde reclamatie, dan komen alle kosten die daardoor (zijn) ontstaan voor uw rekening. 
9.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen 
na levering aan Happy Skin Food te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geac-
cepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. De rechtstreekse kosten van terugzending komen 
voor uw rekening. 9.5 Indien u een bestelling in zijn geheel wenst te retourneren dient u ook alle bijgevoegde artikelen waaraan geen 
zelfstandige waarde toekomt (gratis samples, brochures, etc) mee te retourneren. Indien deze artikelen niet geretourneerd worden, zal 
de economische waarde van deze items door Happy Skin Food worden ingehouden op het terug te betalen bedrag. 
9.6. Sample verpakkingen zoals parfum samples, huidverzorgings samples en make-up samples kunnen niet worden geretourneerd. 
9.7 Indien u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U bent in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van 
de overige bestelde artikelen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 
9.8 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het 
gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Happy Skin Food dan wel tussen Happy Skin Food 
en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Happy Skin Food, is Happy Skin Food niet aansprakelijk, tenzij en 
voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Happy Skin Food. 


