
 

Contactgegevens  
Bodendijk 13 B 

7121 GH, Aalten 
+31 (0)85 130 3949 

info@tvliftstore.com 
 

 

Product Omruilformulier  (bij winkel koop) 

 
De Klant heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht het product te ruilen.  
 
Uitzondering hierbij zijn speciaal voor de Klant samengestelde producten of speciaal voor de klant op maat 
bestelde producten (dit geldt voor alle tv lift kasten, tv lift meubels, tv lift voetborden). 
 
Als de Klant zijn bestelling wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd 
zijn, rekent TV Lift Store hiervoor 30% annuleringskosten. 
 
Nadat de Klant een beroep heeft gedaan om de bestelling te ruilen en tv lift store heeft het product retour 
ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden. 
 
 
 

De aanspraak op ruilen is aan de volgende voorwaarden gebonden: 

1. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat; 
 

2. De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten  
(indien de Klant gebruik maakt van de montageservice en de artikelen zijn uitgepakt en/of geplaatst vervalt ook het recht van retour) 

 

3. De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd; 
 

4. De artikelen zijn schoon, zoals de Klant deze heeft ontvangen; 
 

5. De Klant kan de originele aankoopfactuur overleggen; 
 

6. Het recht van ruilen geldt niet voor producten die op maat besteld/vervaardigd zijn of voor speciale 
eenmalige aanbiedingen. 

 

Nadat de omruiling is aangemeld en door tv lift store is goed bevonden zal tv lift store overgaan om het 
gewenste (nieuwe) product te bestellen. 
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TV Lift Store  
(tv lift store is een handelsnaam van Royal Bedden)  
Bodendijk 13 B  
7121 GH, Aalten  
 
@. info@tvliftstore.com  

T. +31 (0) 85 130 39 49  

KVK: 53291514  

BTW: NL153863584B03  
 

Modelformulier voor herroeping  
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u uw winkel aankoop wilt ruilen)  
 
— Aan 
          TV Lift Store  

          Bodendijk 13 B  

          7121 GH 

          Aalten  

          info@tvliftstore.com  

         +31 (0) 85 130 39 49  
 
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende  

      goederen/levering van de volgende dienst (*) ruilen:  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
— Besteld op (DD-MM-JJ) :                                                                               — Bestelnummer :  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
— Ontvangen op (DD-MM-J):                                                                          — Naam/Namen consument(en)  

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
— Adres consument(en) :                                                                                    — IBAN Rekeningnummer:  

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

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
— Datum(DD-MM-JJ):  
 
 



 

 
-------------------------------------------------------------------                                                  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 


