
Informatie rondom garantie & retour 

Retourneren 

Natuurlijk hoop ik dat je blij bent met je bestelling. Mocht dit niet zo zijn, dan heb je 

het recht om je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te 

annuleren, mits de verzegeling rond de sieraden niet verbroken is (dit voor 

hygiënische redenen). Bij verbreking van de verzegeling is je bestelling definitief en 

kan deze niet meer geretourneerd worden. 

 
Wil je gebruik willen maken van je herroepingsrecht, dan heb je na annuler ing nog 

eens 14 dagen tijd om je product retour te sturen. Je krijgt dan het orderbedrag van 

de geretourneerde producten inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten 

voor retour van jou naar ons zijn voor eigen rekening. 

 
Opgelet: dit herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte of aangepaste 

sieraden. Bij deze producten is de verkoop na een succesvolle betaling definitief. 

 

 
Garantie 

De sieraden van GirlsoftheWild.com werden met veel ♥ gemaakt, en uiteraard doe ik 

er alles aan om ze ook in topconditie aan jou te leveren. Toch kan het gebeuren dat 

een bestelling beschadigd raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt 

waardoor je aanspraak kan maken op garantie. 

 
Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen 2 maanden na constatering van het 

gebrek melding bij mij hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, 

dan zal girlsofthewild.com kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. De 

verzendkosten zijn wel voor jouw rekening. 

 
Stuur voor je je sieraad terugzendt een mailtje naar katleen@girlsofthewild.com voor 

verdere afspraken. 

 
Volgende zaken vallen niet onder de wettelijke garantie: 

 
• Er is geen garantie op het verkleuren van metalen onderdelen. Deze 

verkleur ing is natuur lijk  en hangt af van de zuurtegraad van je huid. Ik  raad 

aan om de sieraden uit te doen als je doucht, een bad neemt, gaat sporten of slapen. Let 

verder ook op met haarlak, parfums en douchegel.  

• Er is geen garantie voor beschadigingen door chemicalieën, zuren of fysieke  

toetakeling. Een sieraad dat is beschadigd door zichtbaar abnormaal of niet- 

conform gebruik valt niet onder de garantie. 

mailto:malie@girlsofthewild.com


Identiteit webshop 

Girls of the Wild 

Katleen Van Meel 

Oude-bruglaan, 19 

9160 Lokeren 

BELGIË 

 
BTW: BE 0674.954.704 



Modelformulier voor herroeping 

(Je moet dit formulier alleen invullen en terugzenden als je gebruik wil maken van je 

herroepingsrecht en producten wil retourneren) 

 
— Aan 

Girls of the Wild 

Katleen Van Meel 

Oude-bruglaan, 19 

9160 Lokeren 

BELGIË 

 
—  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/ herr oe pe n (*):  

 

 
—  Besteld op (DD-MM-YYYY): — Bestelnummer: 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 
 

 

—  Naam/Namen consum ent( en): 

 

 

—  Adres consument(en): 

 



—  IBAN Rekeningnum m er: 

 

 

—  Handtekening van consument (e n) (alleen nodig wanneer dit formulier op papier 

wordt ingediend): 

 

 
 
—  Datum(DD-MM-YYYY): 

 

 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 


