
 

Informatie rondom garantie & retour 

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 ons geretourneerd 
worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via 
klachten@krmuller.com. 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 
Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer 

geretourneerd worden. 

Garantie 
Voor door SoWiRo.com geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden. 
SoWiRo.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de 

Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 
SoWiRo.com. SoWiRo.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, 
indirecte schade en winst- of omzetderving. 

Indien SoWiRo.com, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden 
dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de 
factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is 
veroorzaakt of voor zover het door SoWiRo.com verzekering hieromtrent wordt 
vergoed. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die SoWiRo.com aan de samenstelling van de 
website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd 
onvolledig en/of onjuist is. 

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SoWiRo.com 
behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en 
zonder kennisgeving door te voeren. 

De Koper is gehouden SoWiRo.com te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter 
zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen SoWiRo.com mochten doen 
gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en 
kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 

Het is mogelijk dat SoWiRo.com op haar internetsite links opneemt naar andere 
internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. 
Dergelijke links zijn louter informatief. SoWiRo.com is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan 
worden gemaakt. Identiteit ondernemer 

 

SoWiRo.com 
Staalweg18c 
4104 AT CULEMBORG 
info@sowiro.com 
030 320 0 023 
KVK 54548624 

BTW NL.001404914B88 
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Modelformulier voor herroeping 

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

 
SoWiRo.com 
Staalweg18c 
4104 AT CULEMBORG 
info@sowiro.com 
030 320 0 023 

 

— 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) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt 
ingediend) 

 

— Datum(DD-MM-YYYY): 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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