
Herroepingsbeleid  

 
 
1. Het herroepingsrecht 
U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de 
overeenkomst te herroepen. 
 
2. Herroepingstermijn 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u 
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.  
 
3. Verzenden & bezorgen 
U kunt eenvoudig een bestelling plaatsen via onze website, zowel als geregistreerde 
als niet-geregistreerde klant. Nadat u een bestelling hebt afgerond ontvang je van 
ons direct een bevestigingsmail met daarin een overzicht van de bestelde producten. 
Wanneer u een bestelling geplaatst hebt kunt u het verwachten binnen 3 werkdagen. 
Wanneer een product niet op voorraad is duurt dit 5 werkdagen voordat dit binnen is 
omdat wij dan 2 werkdagen wachten op onze besteling. 
Zodra je bestelling door ons is verwerkt en verzonden ontvang je een e-mail met 
daarin een bevestiging van de verzending. 
 
4. Tracktrace 
Als wij je pakje verzonden hebben en het is aangekomen in het sorteercentrum van 
PostNL en ingescand, dan ontvang je van PostNL een email met je tracktrace link. 
Heb je deze niet ontvangen? Kijk in je spambox of neem contact op met PostNL, wij 
kunnen hierin helaas niets voor je betekenen omdat je deze mail niet van ons krijgt. 

 
5. Kennisgeving van de herroeping 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Lash and Face Clinic te 
Rotterdam via ons e-mailadres: info@lashandfaceclinic.nl op de hoogte stellen van 
uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor een verklaring 
afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van uw 
herroepingsrecht. 
 
6. Naleving van herroepingstermijn 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw 
uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is 
verstreken. 
 
7. Gevolgen van herroeping 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment 
heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de 



hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke 
transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder 
geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden. 
 
8. Retentierecht 
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of 
u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk 
tijdstip het eerst valt. 
 
9. Niet thuis bij aflevering 
Als u niet thuis bent kan het zijn dat de postbode een dag later terugkomt, bij de 
buren af geeft of je kunt hem ophalen bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Hier kun je 
hem binnen 1 tot 2 weken afhalen (afhankelijk van de vervoerder) met een 
legitimatiebewijs. 
 
10. Pakketten die niet afgehaald worden of retour komen 
Voor pakketten die niet afgehaald worden op het afhaalpunt of worden geweigerd en 
retour komen naar ons berekenen wij € 9,95 verzend & administratiekosten.  
 
11. Teruggave van de goederen 
Gekochte Producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of 
geretourneerd worden binnen 14 dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, 
onbeschadigd en ongeopend is. Echter worden verpakkingen die NIET geseald zijn 
hiervan uitgesloten.  
Gekochte Producten dienen direct na aankoop door de cliënte geïnspecteerd te 
worden en eventuele onvolkomenheden dienen binnen veertien dagen na aankoop 
aan Lash and Face Clinic te worden gemeld. 
 
12. Kosten van het terugzenden 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 
 
13. Compensatie van de Waardevermindering 
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het 
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, 
de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 
 
 


