
Informatie over de mogelijkheid om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst 
(informatie over het gebruik van het recht om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst) 

 
Het recht om zich terug te trekken uit het contract. 
Wij wijzen u erop dat u het recht hebt om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen op 
te zeggen. 
 
De termijn om zich terug te trekken uit het contract verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag: 

1. Bij het in bezit komen van de goederen of de laatste van de goederen, indien de overeenkomst 
betrekking had op de eigendomsoverdracht van veel goederen die afzonderlijk werden 
geleverd of in het bezit waren van de laatste partij of het laatste deel, indien de overeenkomst 
betrekking had op de eigendomsoverdracht van goederen die in partijen of delen werden 
geleverd,  

2. Waarbij een andere derde partij dan de vervoerder, die door u is aangewezen, de goederen of 
de laatste van de goederen heeft verworven, indien de overeenkomst betrekking had op de 
eigendomsoverdracht van veel goederen die afzonderlijk zijn geleverd of in het bezit zijn van 
de laatste partij of het laatste deel daarvan, indien de overeenkomst betrekking had op de 
eigendomsoverdracht van goederen die in partijen of in gedeelten zijn geleverd. 

 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Gamvis Marcin Naklicki, adres voor service, op de 
hoogte brengen: : 
WARSZAWA, POLAND, e-mail: info@gamvis.eu van het besluit tot opzegging van dit contract door 
middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt 
verstuurd). 
U kunt het model van het intrekkingsformulier gebruiken, maar het is niet verplicht. 
Om de termijn voor het opzeggen van het contract te behouden, is het voldoende dat u informatie over 
de uitoefening van uw recht om het contract op te zeggen voor de termijn voor het opzeggen van het 
contract toestuurt. 
 
Gevolgen van de terugtrekking uit de overeenkomst. 
In het geval van herroeping van deze overeenkomst zullen wij alle van u ontvangen betalingen 
terugbetalen, inclusief de kosten voor het leveren van de goederen (met uitzondering van de extra 
kosten die voortvloeien uit de door u gekozen leveringsmethode die niet de goedkoopste standaard 
leveringsmethode is die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan 14 
dagen na de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om het recht op herroeping 
van deze overeenkomst uit te oefenen. Wij zullen de betaling terugbetalen via dezelfde 
betalingsmethoden die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders 
bent overeengekomen; u zult in ieder geval geen kosten in verband met deze terugzending hoeven te 
betalen. 
We kunnen de terugbetaling inhouden tot we het artikel ontvangen of tot we het bewijs van de 
teruggave ervan leveren, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet als het contract 
betrekking heeft op de verkoop van de artikelen. 
 
Indien het contract betrekking had op de aankoop van artikelen, gelieve ons het artikel van Gamvis 
Marcin Naklicki terug te sturen of te overhandigen onder adres : 

onmiddellijk, en in ieder geval niet 
later dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van uw terugtrekking uit dit 
contract. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 
dagen is verstreken. 
 
De directe kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor uw rekening. 
 
Je bent alleen verantwoordelijk voor het verminderen van de waarde van de dingen die veroorzaakt 
worden door het gebruik ervan op een andere manier dan nodig was om de aard, de kenmerken en het 
functioneren van de dingen vast te stellen. 
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