
 
 

 

HERROEPINGSFORMULIER 
 

In te vullen en te versturen via aangetekende zending naar het volgende adres: 

WONDERBOX NV - BRAND WHITLOCKLAAN 87, 1200 BRUSSEL  

of via het contactformulier, beschikbaar op onze website onder de rubriek “Hulp & contact”.   

De terugbetaling vindt plaats via de betaalwijze die werd geselecteerd bij de bestelling. 

Hierbij verklaar ik ondergetekende, (naam, voornaam)* ...............................  dat ik in overeenstemming 
met de wetgeving rond verkoop op afstand binnen de toegelaten termijn gebruikmaak van het recht 
om mijn bevestigde bestelling te herroepen.  

 
E-mailadres*: .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
Naam van product: ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
Datum van bestelling*: ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Nummer van bestelling*: ................................................................................................................................................................................................................................. 

 
Nummer van product (nummer van geschenkbon of 9-cijferige code van de cadeaukaart)*:............................................................................................................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://be.wonderbox.com/nl/faq-contact


 
Reden tot herroeping: .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Datum en handtekening*: ...................................... 
 
 
 

* Verplichte velden 

In overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, wordt de via dit formulier verzamelde informatie door Wonderbox SAS en Wonderbox 

NV opgenomen in een digitaal databank voor het beheer, de verwerking en de opvolging van de uitoefening van uw herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 punt c) van de Europese 
Verordening 2016/679. De gegevens aangeduid met een sterretje en gemarkeerd als "verplichte velden" zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw herroepingsrecht. Indien u deze gegevens niet verstrekt, zal 

uw herroepingsrecht niet worden behandeld. Ze zijn bestemd voor Wonderbox SAS, voor alle bedrijven die zij controleert en voor alle onderaannemingen van Wonderbox. Ze kunnen worden overgedragen aan 

onderaannemingen binnen of buiten de EU. Voor gegevens die buiten de EU worden overgedragen, heeft de verantwoordelijke voor de verwerking de passende garanties zoals vermeld in artikel 46 paragraaf 2 

punt c) van de Verordening ingevoerd en beschikbaar gesteld. De gegevens worden bewaard zolang als nodig voor het verwerken van uw vraag tot het overeenkomstig doel evenals zolang onze 

verantwoordelijkheid van toepassing is volgend op de verwerking en dat strikt volgens de huidige wetgeving. Voor meer informatie, raadpleeg het Privacybeleid.  

U hebt het recht op inzage, rechtzetting, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens en op verzet tegen of beperking van de verwerking ervan. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u 

schrijven naar WONDERBOX NV, Brand Whitlocklaan 87, 1200 BRUSSEL of via het contactformulier beschikbaar op onze website onder de rubriek of « Hulp & contact ». U hebt ook het recht om een klacht in te 

dienen bij een toezichthoudende instantie. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om een geautomatiseerde beslissing tot stand te brengen. 

https://be.wonderbox.com/nl/privacybeleid.html
https://be.wonderbox.com/nl/faq-contact

