
Model Annuleringsvoorwaarden (Aankoop) 
 

*** 
Herroepingsrecht U beschikt over een termijn van veertien dagen om deze overeenkomst zonder opgave van redenen te 
herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de 
vervoerder is, de laatste partij daadwerkelijk in bezit krijgt. Om van herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, moet u de 
aanbieder op de hoogte stellen: 
 
Grover Finance I GmbH  
Holzmarktstraße 11  
10179 Berlijn  
Email: help@grover.com  
Telefoonnummer: +31 20 808 0844 
 
of  
 
Grover Finance II GmbH  
Holzmarktstraße 11  
10179 Berlijn  
Email: help@grover.com 
Telefoonnummer: +31 20 808 0844 
 
of  
 
Grover Group GmbH 
Holzmarktstraße 11  
10179 Berlijn  
Email: help@grover.com 
Telefoonnummer: +31 20 808 0844 
  

 
van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijk geformuleerde verklaring (bijvoorbeeld 
een brief verstuurd per post, fax of e-mail). Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling 
betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.  
 

Gevolgen van herroeping Als u besluit deze overeenkomst te herroepen, zullen we iedere betaling die we van u hebben 
ontvangen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor 
een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging 
en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze 
overeenkomst te herroepen. We voeren deze terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de initiële transactie hebt 
gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zult u geen kosten oplopen als gevolg van maken een 
dergelijke terugbetaling. We kunnen wachten met terugbetaling totdat we alle goederen hebben teruggekregen, of totdat u 
hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.  
 

U kunt de goederen naar ons terugsturen of aan ons overhandigen  
 
Grover (Finance/Group) GmbH 
p/a 
Synerlogis GmbH & Co.KG 
Lager Grover  
Am Jägersberg 16  
24161 Altenholz bei Kiel  
Duitsland  
 

zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld 
van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. De termijn wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn 
van veertien dagen is verstreken. De directe kosten van het terugsturen van de goederen komen voor uw rekening. U bent 
alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging 
dan nodig was om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen te controleren. Einde annuleringsvoorwaarden.  


