
Fortrydelsesformular 

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende. 

- Til Postgaardens Patchwork, Løkkensvej 570, 9800 Hjørring,   

info@postgaarden.com 

- Jeg/vi  

Navn: _____________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________ 

Post nummer og by: _________________________________________________ 

Tlf.: ______________________________________ 

Email: ____________________________________________________________  

meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale 

Faktura nummer: __________________________________ 

 om følgende varer: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Bestilt den ___________________________/modtaget den______________________________________ 

- Forbrugerens underskrift og dato: 

 

_________________________________________ 

Fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret iflg. forbrugeraftaleloven. 

Betingelserne for at fortryde et køb er: 

 At du senest 14 dage fra modtagelsen af varen giver en utvetydig meddelelse om at du fortryder dit køb. 

 At varen returneres til postgaarden.com senest 14 dage efter du har sendt meddelelsen om fortrydelse af varen. 

 Vi tilbage betaler pengene når vi har fået varen retur og vi har vurderet om varens værdi er forringet, fx skadet eller bærer 

præg af at have været brugt ud over hvad man må i en butik eller emballagen er beskadiget. Har varen været udsat for slitage, 

direkte eller indirekte skader/fejl som følge af forkert betjening, vold eller uautoriserede indgreb vil dette medfører en 

værdiforringelse. 

 Køber skal bevise at en medelelse om fortrydelse er afsendt, bevise at varen er returneret og betale returforsendelsen. 

 Køber har ansvaret for varen fra modtagelsen og indtil den er sælger fysisk i hånden. Skulle der ske noget med varen mens den 

er i købers besiddelse eller blive væk i returforsendelsen er det købers ansvar.  

 At varen leveres tilbage i intakt originalemballage ( ved originalemballage forståes æske eller anden emballage, specielt beregnet 

til varen). 

 Ved fortrydelse af dit køb skal du udfylde fortrydelseformularen. Du finder den her hvis du har smidt den væk der var med 

varene.  

 

Metervarer der er afskåret kan ikke returneres da disse er bestillingsvarer 

og derfor gælder fortrydelses retten ikke. 


