
 

Informatie rondom garantie & retour 

 

Retourneren 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van 

reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product 

retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten 

gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw huis naar de webwinkel zijn 

voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het 

product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in 

de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via 

info@deopfleurist.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag 

binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product 

reeds in goede orde retour ontvangen is. 

 Uitzonderingen retourneren 

 

Let op:   

 Uitsluiting van het herroepingsrecht van kracht voor producten: 

 – die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig 

specificaties van de consument; bijvoorbeeld moswanden en ecosystemen. 

 – die snel kunnen bederven of verouderen; bijvoorbeeld planten. 

 

 
  



Garantie 

Onze planten worden vers ingekocht via verschillende veilingen van RoyalFlora 

Holland, maar ook direct van kwekers. Ook besteden wij veel zorg aan het 

inpakken van onze producten. 

 

Mocht een product toch beschadigd aankomen, dan wordt er in overleg 

bepaald wat de beste optie voor u is: een nieuw product of compensatie. Stuur 

ons in dit geval een foto waarop de beschadiging duidelijk zichtbaar is. Deze 

kunt via de mail sturen naar: info@deopfleurist.nl.  

 

Wanneer een kamerplant ziek wordt en/of doodgaat, neem dan zo snel 

mogelijk contact met ons op. Vaak kunnen wij u van advies voorzien, waardoor 

u alsnog van uw kamerplant kunt genieten. Mocht de plant toch doodgaan, 

dan kan u een passende korting op de volgende aankoop krijgen. De korting 

wordt bepaald op basis van de snelheid van de dood van de plant en het 

aankoopbedrag. 

 

Voor de niet-levende producten gelden de wettelijke termijnen voor garanties. 

Dit betekent dat u van ons een deugdelijk product dient te ontvangen. 

Mochten wij in de productomschrijving iets vermelden wat in de praktijk niet 

overeenkomt, dan kunt u ons daarop wijzen. U kunt dit zowel telefonisch, als over 

de mail. 

 

Identiteit ondernemer 

De Opfleurist 

Blekerslaan 48 

9724 EJ Groningen 

info@deopfleurist.nl 

06-55701873 

KVK 66667259 

BTW NUMMER NL002244519B40 

  

mailto:info@deopfleurist.nl


Modelformulier voor herroeping 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt 

herroepen) 

 

Retouradres:   

De Opfleurist 

Blekerslaan 48 

9724 EJ Groningen 

info@deopfleurist.nl 

06-55701873 

 

 

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 (*): 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

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): 

 

 


