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Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn 
van 7 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping
of op andere ondubbelzinnige wijze aan de 
ondernemer. Bv Mail
2.
Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag 
volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt
de consument het product terug, of overhandigt hij 
dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. 
Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft
de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de 
bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs 
mogelijk 
in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies. Bij koffie kunnen alleen volle / dichte zakken koffiebonen worden 
geretourneerd
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij 
de 
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de 
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze 
kosten moet dragen of als de ondernemer 
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
Artikel 9 
-
Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door 
de consument op elektronische wijze mogelijk 
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft 
gebruikt,
tenzij de consument instemt met een andere methode.
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere 
methode van levering dan de goedkoopste 
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet 
terug te betalen.
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