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Annuleringsvoorwaarden

(1) Klanten (§ 13 DBW) bij het afsluiten van een transactie op afstand volgens de grondwet
een wettelijk recht op herroeping, waarover wij u hieronder informeren. De uitzonderingen op
het recht op ontbinding zijn in paragraaf 2 geregeld. U kunt een voorbeeld annuleringsformulier
downloaden als apart PDF-formulier.
Annuleringsvoorwaarden
Recht op ontbinding
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen
te annuleren.
De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u, of een door u benoemde
derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
Om uw recht op ontbinding uit te oefenen dient u ons (Bullerjan GmbH, Neuwarmbüchener
Straße 2, 30916 Isernhagen, Duitsland, Telefoon: +49 (0) 5136 - 97 75-0, Telefax: +49 (0)
5136 - 97 75-10, E-Mail: info@bullerjan.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv.
een met de post verzonden brief, fax of e-mail) te informeren over uw besluit om deze
overeenkomst te ontbinden. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-annuleringsformulier
gebruiken, dat echter niet verplicht is.
Voor het behoud van het recht op herroeping is het voldoende dat u de mededeling over het
uitoefenen van het recht op herroeping vóór afloop van de annuleringstermijn verzendt.
Gevolgen van de ontbinding
Indien u deze overeenkomst annuleert, dienen wij alle betalingen die wij van u mochten
ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien
uit een andere soort levering dan die door ons werd aangeboden, de gunstigste
standaardlevering, gekozen heeft), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen, vanaf de
dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen,
terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de
oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken:
in geen geval wordt u een vergoeding berekend in verband met deze terugbetaling.
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U dient de goederen onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag dat
u ons over de annulering van deze overeenkomst heeft geïnformeerd, aan ons terug te zenden
of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen voor afloop van de
termijn van veertien dagen verzendt.

U hoeft een eventueel waardeverlies uitsluitend te vergoeden indien dit waardeverlies te
herleiden is naar een voor het testen van de aard, eigenschappen en werking van de goederen
niet noodzakelijke behandeling.
(2) Het recht op ontbinding bestaat niet inzake overeenkomsten voor de levering van goederen
die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of
bestemming van u maatgevend is, of die duidelijk op uw persoonlijke behoeften zijn afgestemd.

Bullerjan GmbH
Situatie: 09/2018

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
30916 Isernhagen-Kirchhorst
Telefoon: +49 (0)5136/9775-0
Telefax: +49(0)5136/9775-10
E-mail: info@bullerjan.com
Internet: http://www.bullerjan.com

Rechtbank Hannover, HRB 209054
Directie:
Julius Ratjen
Kevin Senff

Hannoversche Volksbank eG
Bankrekeningnr. 661434500 • BLZ 251
90001
IBAN: 9425 19000 106614 34500
BIC: VOHADE 2 H XXX
BTW-ID: DE 815 394 489

