
   

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Easy Living 

Bij het plaatsen van een bestelling op deze webshop gaat u akkoord met onze algemene 

voorwaarden. Wij zijn aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen. Voor u zijn 

daarom de CBW erkende voorwaarden van toepassing bij uw aankoop.  

U kunt de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden lezen en opslaan indien 

gewenst. 

Aanvullende voorwaarden op de algemene voorwaarden van het CBW zijn: 

Artikel 8.5 Rechten en plichten van de afnemer: 

- U verklaart bij de koop dat het door u bestelde product zonder gebruik van 

hulpmiddelen (zoals een verhuislift) op de plaats van bestemming kan komen. 

Wanneer er bij levering blijkt dat het product toch niet op de normale wijze naar 

binnen kan dan worden de extra gemaakte kosten aan u doorberekend.  

Artikel 18.B Herroepingsrecht: 

- U heeft een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van uw product. U kunt de 

aankoop van het product zonder opgave van reden ontbinden. 

Artikel 18.D Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten 

daarvan 

- Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht meldt u dit binnen de 

bedenktermijn aan ons. Dit doet u per e-mail of telefonisch. 

- Wij zullen een afspraak inplannen voor de retournering van uw product. Gezien de 

grootte, zwaarte en kwetsbaarheid van onze producten verzorgen wij zelf de 

retournering. 

Kosten voor de retournering zijn voor uw eigen rekening en bedragen € 100,-  

Wanneer er bij de retournering gebruik moet worden gemaakt van een verhuislift 

komen deze kosten ook voor uw rekening. 

Kosten voor de retournering vanaf de Waddeneilanden en het buitenland zijn 

afwijkend en bij ons op te vragen. 

Artikel 18.F Uitsluiting herroepingsrecht: 

- Bedkasten die reeds zijn gemonteerd aan de wand komen niet in aanmerking voor 

het herroepingsrecht. 

- Wij nemen uitsluitend ongebruikte, schone en onbeschadigde producten retour. 

Producten die tijdens de bedenktijd zijn gebruikt, beschadigd of vuil geworden komen 

niet in aanmerking voor het herroepingsrecht. Om deze reden wordt er bij aflevering 

een foto genomen van uw product.  
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