HERROEPINGSRECHT
Site B.V., versie februari 2022
1.

Herroepingsrecht

1.1

Consumenten hebben het recht om de gesloten overeenkomst binnen een termijn van 14
dagen te ontbinden (het ‘herroepingsrecht’). Je bent niet verplicht een reden te geven voor
het annuleren van de overeenkomst.

1.2

Het herroepingsrecht verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

1.3

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dien je dit mee te delen aan Site door
middel van een ondubbelzinnige verklaring. Je kunt daarvoor gebruikmaken van het
herroepingsformulier (zie hieronder). Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de
Service Desk of een brief of e-mail aan Site te sturen.

1.4

Zodra Site het verzoek heeft ontvangen, zal Site daarvan een bevestiging sturen per e-mail.

2.

Terugbetaling

2.1

Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, dan zal Site alle door jou betaalde bedragen
zo snel mogelijk terugbetalen.

3.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

3.1

In sommige gevallen heeft de consument geen herroepingsrecht. Dit is onder meer het
geval indien sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten, die door Site
volledig worden uitgevoerd gedurende de herroepingstermijn en op uitdrukkelijk verzoek
van de consument. Dit is altijd het geval bij de dienst van Site, die erin bestaat dat Site ten
behoeve van jou een domeinnaam registreert, verhuist of verlengt. Deze diensten worden
gewoonlijk op zeer korte termijn uitgevoerd. Om die reden zal Site jou bij het aangaan van
de overeenkomst verzoeken uitdrukkelijk akkoord te gaan met uitvoering van de
overeenkomst.

3.2

Zakelijke klanten zijn in alle omstandigheden uitgesloten van het herroepingsrecht. Van een
zakelijke klant is sprake indien de overeenkomst beschouwd kan worden als onderdeel van
je commerciële of beroepsmatige activiteiten.
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Modelformulier herroeping

(Als u deze overeenkomst wilt herroepen, vult u dan a.u.b. dit formulier in en zend dit aan ons
terug).
Aan:
Site B.V.
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de verlening van de
volgende diensten:

Besteld op (*) / ontvangen op (*):
Naam van de consument(en):
Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en)

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde van het modelformulier herroeping
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