
 

 

 

HERROEPINGSFORMULIER 
 

In te vullen en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging terug te sturen naar het volgende adres: 

WONDERBOX NL BV - Lichtfabriekplein 4, 2031 TE Haarlem, NEDERLAND  

Of via het contactformulier op onze site, onder de Tab " Contacteer ons".  
 
De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betalingsmethode als die welke gebruikt werd voor de bestelling. 

Ik, ondergetekende, (naam, voornaam) * .................................................................  verklaar hierbij, 
overeenkomstig de wetgeving inzake verkoop op afstand, dat ik binnen de wettelijke termijn gebruik zal maken 
van mijn recht om af te zien van de aankoop die het voorwerp uitmaakt van de hieronder vermelde bestelling. 

 

E-mailadres *..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Naam van het product: .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Besteldatum *: ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Bestelnummer *: ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Productnummer (nummer van de cadeaubon) *: .......................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reden van herroeping: .....................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Datum en handtekening*: ...................................... 

* Verplichte velden 

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 worden de op dit formulier verzamelde gegevens door Wonderbox SAS, WONDERBOX 

Business Group NL BV en Wonderbox NL B.V. in een computerbestand opgenomen voor het beheer, de verwerking en de follow-up van de uitoefening van uw herroepingsrecht, in toepassing van artikel 6 lid 1 

punt c) van de Europese Verordening 2016/679. De met een asterisk gemarkeerde Gegevens zijn nodig om uw herroepingsrecht te verwerken. Indien u deze gegevens niet verstrekt, kan uw herroepingsrecht 

niet in behandeling worden genomen. Zij zijn bestemd voor Wonderbox SAS en alle ondernemingen die zij controleert en/of haar onderaannemers. Ze kunnen worden overgedragen aan onderaannemers binnen 

of buiten de EU. Voor Gegevens die buiten de EU worden doorgegegeven, heeft de Verantwoordelijke voor de verwerking de in artikel 46, lid 2, punt c), van de verordening bedoelde passende garanties ingevoerd 

en stelt hij die ter beschikking. De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw verzoek voor het overeenkomstige doel te behandelen, alsmede zolang wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de 
verwerking, overeenkomstig de geldende regelgeving. Voor meer informatie, klik hier   Privacybeleid.  

U hebt recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van de gegevens die op u betrekking hebben, alsmede een recht van verzet en een recht om de verwerking ervan te beperken. Indien 

u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u schrijven naar: WONDERBOX NL B.V. - Lichtfabriekplein 4, 2031 TE Haarlem, NEDERLAND of via het contactformulier op onze website, onder de Tab "Help en 

Contact"/"Contacteer ons ". U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.  

https://www.giftforyou.nl/faq-contact?contactFormOpen=true
https://www.giftforyou.nl/privacy.html
https://www.giftforyou.nl/faq-contact?contactFormOpen=true
https://www.giftforyou.nl/faq-contact?contactFormOpen=true

