
  

Informatie rondom garantie & retour 
 Retourneren 
Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de 
overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder 
betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf) of 
terugbezorgen in onze winkel. 
 
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de 
verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in 
die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. 
Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen 
terugstuurt moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de 
originele staat en verpakking en rekening houdend met onze instructies hieronder.  Als de door ons 
geleverde goederen een beveiliging of verzegeling dragen en deze is beschadigd of verwijderd, nemen wij 
de goederen niet terug.  
 
Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit 
opsturen naar info@yetiboards.be of naar YetiBoards, Rootenstraat 33, 3600 Genk. Wij zullen je per e-mail 
een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. 
 

Uitzonderingen 

In elk geval nemen wij geen goederen terug: 

• Waarvan de beveiliging of verzegeling is verbroken 
• Waarvan het prijsetiket is verwijderd 
• Afgeprijsde artikelen en solden artikelen 
• Die gedragen of gewassen zijn 
• Die sporen (geurtjes, parfum, zweet, rook,…) van gebruik vertonen 
• Schoenen met beschadigde zolen 
• Waarvan accessoires of onderdelen ontbreken 
• Ook cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden 

 Garantie 
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen 
die je ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product.  Wij garanderen je 
natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 
 
Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee 
jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten 
aan het goed die al bij de levering aanwezig waren, tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt 
hersteld, dan wel vervangen. 
 
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de 
herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden 
uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. 
 
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te 
hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten 
bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. 



Formulier voor herroeping  
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

— Aan 

Yeti Boards 
Rootenstraat 33 
3600 Genk 
+32 (0)89 255 250 

— 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/herroepen (*): 

 

 

 

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

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 

— Naam/Namen consument(en)  

 

— Adres consument(en) : 

 

 

— IBAN Rekeningnummer: 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY): 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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