
 

Informatie rondom garantie & retour 
 
Retourneren 
Je hebt het recht jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te 
annuleren. Na annulering heb je nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Je krijgt 
dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour 
van jouw huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €6,95 per 
pakket (raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de vervoerder). Indien je gebruik 
maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien 
redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om 
gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@homeoforchids.nl of 
onderstaand herroepingsformulier invullen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag 
binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten, mits het product reeds in goede 
orde retour ontvangen is.  
 
Home of Orchids.nl is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte retour gezonden 
pakketten. 
 
Uitzonderingen retourneren 
Bij Home of Orchids hebben we in veel gevallen te maken met verse producten die beperkt 
houdbaar zijn. Onze planten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen dus niet retour 
gezonden worden (zie 'Algemene Voorwaarden' - Uitsluiting herroepingsrecht: producten die snel 
kunnen bederven of verouderen). Heeft de plant echter beschadigingen of gebreken bij 
ontvangst, dan valt dit uiteraard binnen de garantie. In dat geval ontvangen wij hiervan graag 
binnen 24 uur na ontvangst een melding via info@homeoforchids.nl, ondersteund met 
beeldmateriaal van binnenkomst.  
 
Daarnaast kunnen wij ook producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van 
de consument en producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn uitsluiten van herroepingsrecht. 
Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden op www.homeoforchids.nl.  
 
Garantie 
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te 
leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling beschadigd raakt tijdens transport of 
dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Klachten betrekkende 
zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 
24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan ons te worden gemeld via 
info@homeoforchids.nl, voorzien van beeldmateriaal. 
 
Home of Orchids biedt de consument bloeigarantie op de geleverde planten, mits de planten op 
de voorgeschreven manier worden behandeld. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen 
indien de ontvanger de verzorgingstips niet in acht heeft genomen. Gebreken bij een deel van het 
geleverde geven de ontvanger niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. Indien 
de klacht terecht is zal het product vervangen worden. 
 
 
Home of Orchids 
Middenzwet 23 
2291 HM Wateringen 
 
E  info@homeoforchids.nl  
T  0174 870 110 
 
KvK-nummer: 51796864 

Btw-identificatienummer: NL8501.75.720.B.01   
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Formulier voor herroeping 
 

Aan: 
 Home of Orchids 
 Middenzwet 23 
 2291 HM Wateringen 
 E  info@homeoforchids.nl 
 T  0174 870 110 
 
 
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de 
volgende goederen herroep: 

 
Ordernummer   :  
 
Besteld op (DD-MM-YYYY) :  
 
Ontvangen op (DD-MM-YYYY) :  
 
Naam consument   :  
 
Adres consument   :  
 
 
IBAN Rekeningnummer  :  
 
Datum (DD-MM-YYYY)  :  
 
Handtekening consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 
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